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vyrobená s nadšením

Dílce Allura jsou vytvořeny našimi profesionály v oblasti komerčních 
podlah pro profesionály v oblasti podlahových krytin. Allura byla 
vždy vyráběna s vášní a znalostmi. Nyní představuje novou generaci 
luxusních vinylových dílců.

Zkoumáme, jak lidé pracují, žijí a komunikují v dnešních komerčních 
interiérech. Tyto znalosti propojujeme s budoucími trendy a měnící 
se dynamikou budov; naše zjištění využíváme k inovacím a odlišení 
našeho portfolia prostřednictvím designu a funkčnosti.

Řešíme dnešní a zítřejší výzvy poskytováním odpovědí na klíčové 
otázky, jako je omezení cenných prostojů, opětovné použití podlah a 
minimalizování dopadů na životní prostředí.

ALLURA VYROBENÁ S NADŠENÍM

Jsme nadšení pro design a 
nekonečné možnosti, které 
můžeme nabízet díky samotné 

kolekci Allura nebo jejím 
kombinacím s dalšími produkty 

Forbo.
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Roy Schepers – Product Manager LVT

Jako produktový manažer jsem centrálním ozubeným 
kolem ve stroji. Naslouchám potřebám našich 
zákazníků, které pak propojuji s novými výrobními 
technikami, ale také s očekávaným vývojem v různých 
segmentech, kde se kolekce Allura používá. Jsem 
přesvědčen, že jsme vytvořili nejlepší možnou kolekci. 
Nejvíce hrdý jsem na to, že jsme schopni nabídnout 
naši kolekci ve všech možných variantách instalace, 
včetně nových konceptů pokládky na volno, které 
splňují současné i budoucí potřeby při instalaci 
podlah. Na trhu jsme v předstihu a usnadňujeme 
tak našim zákazníkům sladit své představy s našimi 
dekory.

NAŠI PROFESIONÁLOVÉ

Bettina Weinhold – Key Account  
Manager Retail

Moji zákazníci neustále hledají nové nápady, díky 
nimž vyniknou a vytvoří jedinečný obchodní koncept. 
Kolekce Allura toto všechno nabízí, a samozřejmě 
se také můžeme přizpůsobit jejich specifickým 
přáním. Často však také mají velmi praktické potřeby: 
obchody si nemohou dovolit ztratit až několik 
prodejních dní, než budou instalovány nové podlahy. 
Na základě jejich požadavků jim mohu nabídnout 
různá řešení, abych minimalizovala prostoje 
nebo dokonce usnadnila instalaci během otevírací 
doby nebo navrhla skutečnou pokládku na volno 
pro obchody typu pop-up store. Allura má vše, co 
potřebuje k uspokojení potřeb svých zákazníků z 
hlediska estetického, a nabízí také ten nejlepší výběr 
po praktické a finanční stránce. 

63451 | white marble  63455 | black marble 63456 | grey marbled stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone



6 7

Thomas Eurlings – Senior Designer

Naše kolekce Allura obsahuje řadu „evergreenů“, které 
tvoří její základ. S každou novou kolekcí vyvíjíme 
kolem těchto základních dekorů nové dezény a 
barvy, které navazují na nadcházející trendy. Během 
navrhování dekorů vše konzultujeme s interiérovými 
designéry a architekty, abychom se ujistili, že nové 
designy odpovídají jejich potřebám. Inspirace pro 
kolekci může přijít odkudkoli: na ulici nalezený kus 
spáleného dřeva nebo umělecká instalace na Bienále 
v Benátkách. Přičemž zahrnujeme také inovace. 
Tato kolekce obsahuje inteligentní digitálně tištěný 
design a nový tvar kruhu, který našim zákazníkům 
poskytuje svobodu designu, aby mohli vytvářet 
jedinečné interiéry.

Arjen Roelofs – Director Research  
and Development

Chceme vytvořit produkty, které budou co nejlépe 
odpovídat dnešním i budoucím požadavkům trhu 
na modulární řešení podlah. To znamená, že musíme 
neustále inovovat. Jasným směrem, který vidíte v této 
nové kolekci Allura, je nabídnout nová a inovativní 
řešení, která se rychleji a snadněji používají, ale 
také poskytují vysoce kvalitní funkčnost. Všechny 
produkty jsme důkladně testovali a naše tvrzení 
jsou vždy založena na nejlepší možné vyváženosti 
produktu. Mnoho z nich také nabízí lepší možnosti 
pro použití formátu kruhu v budoucnosti.

63414 | classic timber  63476 | burgundy  5754 | straw brown 63516 | dark graphic wood  63517 | light graphic wood
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Patrick Horsman –  
Production Supervisor

Vidím, jak naším výrobním závodem prochází tisíce 
metrů čtverečních, a je úžasné sledovat tu rozmanitost 
v designech, které vytváříme. Používáme také celou 
řadu výrobních technik a procesů, abychom vytvořili 
ještě krásnější produkty se spoustou variant v dezénu. 
Výsledkem je široký výběr velikostí dílců a produkt 
věrný přírodní předloze, na který jsem opravdu hrdý. 
Způsob, jakým vyrábíme naše dílce Allura, je 
ve světě jedinečný. Produkujeme dílce s největší 
rozměrovou stálostí, které zůstanou po instalaci 
ležet v rovině. Společně se svými kolegy sleduji kvalitu 
produktu a stojím si za tím, co děláme.

Philippe Tricaud – Technical Manager

Pravidelně jsem v kontaktu s podlaháři a koncovými 
uživateli, abych jim pomohl najít nejlepší řešení pro 
jejich projekt. Spoléhají na nás, že jim nabídneme 
vysoce kvalitní řešení pro profesionální použití. Máme 
různé možnosti pokládky pro různé požadavky, 
abychom mohli pomoci všem. V některých případech 
je požadována podlaha s pokládkou na volno nebo s 
položením na fixaci; v jiných oblastech pak zase krytiny 
k zakliknutí či celoplošnému lepení. Allura také nabízí 
možnost instalace společně s dalšími produkty 
Forbo pro vytvoření sjednoceného schématu 
podlah. Pomáháme našim zákazníkům při správném 
výběru a získávám tak pozitivní zpětnou vazbu, že 
jsou spokojeni s kvalitou a snadnou instalací našich 
produktů Allura.

60280 | grey giant oak  5767 | slate blue 5741 | cannon grey  63440 | light fused concrete  63444 | dark fused concrete
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DESIGNY

63456 | grey marbled stone
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Obří dub
Obří dub (Giant oak) je největší 

lamela v kolekci Allura. Má rozměry 
180 x 32 cm (ve variantě k lepení) a 

má hladký vzhled dubu bez suků. 
Mimořádná délka je zdůrazněna 

zkosenou hranou po delších 
stranách prken.

180 x 32 cm | 2

60286 |  
white giant oak

60284 |  
natural giant oak

60280 |  
grey giant oak

60280 | grey giant oak  5767 | slate blue
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Tradiční dub
Když byl tento dekor představen, setkal se s 
okamžitým úspěchem. Velká dubová prkna o 
rozměrech 150 x 28 cm mají embosování v registru, 
díky kterému vynikají suky v designu. Tento vzor je 
dodáván v 5 barvách, od světle šedé až po hluboce 
prokreslenou dubovou barvu.

150 x 28 cm | 4

60301 | 
whitened oak 

60306 | rustic 
anthracite oak

60305 | light 
honey oak

60300 |  
central oak

60302 | deep 
country oak

60300 | central oak  3407 | Tessera april shower  145009 | Flotex trident  
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Jasan   
Design jasan (ash) má velmi úzkou a 
elegantní velikost lamel 150 x 15 cm 

v souladu s trendy v interiéru. 
Tento design má přirozené barevné 

variace prken, které ještě více 
zdůrazňují tento úzký rozměr lamel.  

150 x 15 cm | 4

63402 |  
brown ash

63404 | 
smoked ash

63400 |  
light ash

63400   light ash  63402 | brown ash  63404 | smoked ash 
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Timber
Tento nový elegantní design dřeva má 
embosování v registru, díky kterému je 
tento dubový dekor ještě realističtější a 
dodává mu požadovaný matný vzhled. 
Prkna 150 x 15 cm v tomto vzoru mají 
tmavé letokruhy. Tyto dlouhé a úzké 
lamely poskytují spoustu možností 
instalace, od pravidelnějšího rozložení 
prken na podlaze až po vazbu typu 
pleteného košíku.

150 x 15 cm | 4

63414 |  
classic timber

63416 |  
light timber

63414 | classic timber  63416 | light timber  5754 | straw brown
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Timber
Tento nový elegantní design dřeva má 
embosování v registru, díky kterému je 
tento dubový design ještě realističtější a 
dodává mu požadovaný matný vzhled. 
Dekory s jemnou kresbou dřeva jsou 
k dispozici ve formátu lamel 120x20 a 
50x15 cm. Jedná se o velmi všestranný 
vzor, který lze použít v moderních nebo 
klasických interiérech. Malá prkna 
instalovaná do struktury rybí kosti 
zajisté upoutají vaši pozornost. 

120 x 20 cm |  4  50 x 15 cm |  4 

63406 | 63407 
bleached timber

63412 | 63413 
blond timber

63408 | 63409 
greywashed 
timber

63410 | 63411 
hazelnut timber

63406 | 63407 | bleached timber



22 23

Koláž dubu
Tento design je klasický dub, jemuž 
moderní vzhled dodává jemná stříbrná 
struktura dřeva 

120 x 20 cm | 4

60374 | natural 
collage oak

60376 | choco-
late collage oak

60375 | grey 
collage oak

62485 | taupe sand   60375 | collage oak
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Seagrass
Jedná se o skutečně flexibilní design díky jeho 
měkkému lineárnímu vzhledu, který ladí se všemi 
dřevěnými dekory. Může tedy také sloužit jako 
přechodový prvek mezi dřevem (LVT) a textilními 
podlahami, například v chodbě nebo u ostrůvku v 
kanceláři.

100 x 15 cm | 4

61253 | oyster 
seagrass 

61255 | natural 
seagrass

61253 | oyster seagrass
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60151 | white raw timber  145009 | Flotex trident

Dekor raw timber je velmi drsné a robustně 
vyhlížející prkno, a to zejména díky jeho 
embosování v registru, které mu dodává velmi 
realistický řezaný efekt. Tento design nedávno 
zaznamenal obrovský nárůst popularity.

120 x 20 cm | 4

Raw timber

60152 | grey 
raw timber

60150 | brown 
raw timber

60151 | white 
raw timber
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63427 | light cement   63418 | petrified oak  63420 | burned oak  

Moderní 
dub

U všech barev, ale zejména u té tmavé, 
poskytuje struktura popraskání prknu 

efekt ohořelého/spáleného dřeva, který 
naznačuje stopy času.

120 x 20 cm | 4

63418 | 
petrified oak

63420 |  
burned oak

63422 | 
bronzed oak



30 31
60085 | weathered rustic pine  60084 | bleached rustic pine

Rustikální 
borovice
Dekor rustikální borovice (rustic 
pine) byl vyvinut před deseti 
lety. Je to jeden z osvědčených 
evergreenů, které tvoří základ 
kolekce Allura. Výrazný vzhled 
borovice s embosováním v registru 
je použitelný v mnoha různých 
projektech.

120 x 20 cm | 4

60082 |  
natural  
rustic pine

60085 | 
weathered 
rustic pine

60084 | 
bleached  
rustic pine
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60085 | weathered rustic pine  60084 | bleached rustic pine

Zvětralý 
dub
Tento dekor o rozměru 150x28 cm má velkou 
kresbu dřeva, která se hodí na tuto velikost lamel 
a je dodáván v klasických barvách dubu.

150 x 28 cm | 4

60187 |  
natural 
weathered oak 

60185 | 
anthracite 
weathered oak
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60064 | whitewash elegant oak

Jemný dub
Klasický dekor dubu představený v 

poslední kolekci se spoustou barevných 
variací v jednotlivých prknech. Tento 

design je již po celá desetiletí součástí 
kolekce Allura společnosti Forbo. 

Opravdový evergreen, který je již od 
první kolekce dílců Allura jejím základním 

vzorem.

120 x 20 cm 

60295 | pure 
oak  4

60064 | 
whitewash 
elegant oak

60065 | honey 
elegant oak

60293 | 
steamed oak 
  4
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w60074 | black rustic oak

Rustikální 
dub
Vzor dostupný od prvních kolekcí Allura. 
Se svým mírně rustikálním vzhledem 
a vyváženou barvou vyhovuje mnoha 
účelům použití.

120 x 20 cm | 4

60078 | light 
rustic oak

60074 | black 
rustic oak
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63496 | grey waxed oak  62523 | grigio concrete  62418 | charcoal concrete

Voskovaný dub

63496 | 63497 
grey waxed oak

60063 | 60055 
waxed oak

60387 | 60389 
charcoal solid oak

Možné kombinace s těmito třemi lamelami 
ve velikosti 100 x15 cm a variantou struktury 

rybí kosti jsou téměř nekonečné. 2 klasické 
dekory se velmi dobře kombinují s intenzivní 

jednobarevnou černou.

100 x 15 cm | 4
HP 90 x 15 cm | 2 h
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60350 | white autumn oak  60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak

Podzimní 
dub

Dekor podzimního dubu (autumn 
oak) má v prknech velkou barevnou 

rozmanitost, díky níž tato podlaha 
vypadá bohatě a hravě. Klasický dub 

v moderním pojetí s nekonečnými 
možnostmi použití. 

60350 | 60351 
white autumn 
oak

60356 | 60357 
grey autumn 
oak

60353 | 60354 
classic autumn 
oak

100 x 15 cm | 4
HP 90 x 15 cm | 2 h
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36516 | dark graphic wood  36517 | light graphic wood

Grafické 
dřevo

Inspirace pro tento design pochází z 
pohledu příčně řezaného dřeva, které 
náš designérský tým označil za velmi 

relevantní. Dekor je vyvíjen a vyráběn 
takovým způsobem, že vzor bude 

vždy fungovat, bez ohledu na to, jak je 
nainstalován.

120 x 20 cm

63517 | light 
graphic wood

63516 | dark 
graphic wood
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62488 | white sand

Sand
Přírodní teplé odstíny 
s odpovídající reliéfní 

strukturou.

50 x 50 cm

62488 | white sand 62485 | taupe sand
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63429 | iron cement  63427 | light cement  

Cement
Dekory Cement jsou novým 

pohledem na betonové podlahy. 
Viditelné póry jsou zvýrazněny 

matným embosováním, které se 
používá pro tento design. Vzor 

má více textury a ostrosti.

50 x 50 cm | 100 x 100 cm

63430 | 63431 | grey cement 63432 | 63433 | smoke cement

63426 | 63427 | light cement 63428 | 63429 | iron cement
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62522 | natural concrete  63434 | cool concrete dots

Beton
Dekory betonu jsou jedny z položek, 

které tvoří základ kolekce Allura. 
Jemná struktura betonu s metalickým 
podtónem je k dispozici ve 2 tmavých 

a 2 světlejších odstínech.

50 x 50 cm | 100 x 100 cm 

62419 | 62519 | nero concrete 62522 | 62512 | natural concrete

62418 | 62518 | charcoal concrete 62523 | 62513 | grigio concrete
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62522 | natural concrete  63434 | cool concrete dots

Betonové 
tečky

Jako nové rozšíření této stálé nabídky 
dekorů betonu jsme přidali tečkovaný vzor 

na světlejších odstínech. Lze je použít v 
kombinaci se standardními dekory betonu. 

Například k vytvoření odděleného místa 
k sezení v rámci podlahy nebo k označení 

průchozího koridoru.

50 x 50 cm

63436 | warm concrete dots

63434 | cool concrete dots



52 53
63438 | natural concrete

Textura
Jiný pohled na beton, kde je přidán 

texturovaný efekt, který můžete 
považovat za oprýskaný povrch; nebo si 

jej spojit s jutovou textilií. 

50 x 50 cm 

63438 | taupe texture

62534 | mist texture
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63450 | white marble

Mramor
Mramor je v současné době velmi trendový. Do 
kolekce Allura jsme zahrnuli ikonické bílé a černé 
odstíny doplněné jemně šedou. Všechny tři barvy jsou 
k dispozici v dílcích o rozměru 50 x 50 a 100 x 100 cm. 
Dílce s mramorovaným vzorem vypadají krásně, ať již 
jsou instalované samostatně nebo vedle jednoho z 
dřevěných dezénů.

50 x 50 cm | 100 x 100 cm 

63454 | 63455 |black marble63452 | 63453 |grey marble63450 | 63451 |white marble
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63767 | silver stream

Slate/
Silverstream

Klasický vzhled, který díky specifickému embosování 
ve stylu břidlice vytváří přirozený efekt. Design 

Silverstream má jemný metalický lesk a nepatrnou 
vertikální strukturu. Může vypadat jako beton nebo 

hladký kámen.

50 x 50 cm

63776 | silver stream

62408 | grey slate
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  63444 | dark fused concrete  63440 | light fused concrete  5741 | Coral cannon grey 

„Rozpuštěný“ 
beton

Tato položka je kombinací vzhledu betonu s 
průhlednou a neprůhlednou barevnou pastou 

nanesenou na povrch dezénu. Splynutí obou past pak 
vytváří nahodilý efekt, díky kterému je každý dílec 
opravdu jedinečný a vytváří hloubku v designech. 

Lineárnost vzoru je vhodná pro monolitickou pokládku 
nebo pro instalaci s otočením o 90°.

50 x 50 cm 

63440 | light fused concrete 

63444 | dark fused concrete
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63625 | nickel metal brush

Dekory s dlouhou historií v této kolekci. Oba dva, jak 
kartáčovaný kovový efekt, tak i vzhled textilií mají velmi 
shovívavý design, který je již mnoho let oblíbený pro 
kanceláře a obchody. 

50 x 50 cm

63624 | silver metal brush 63625 | nickel metal brush 63604 | graphite weave  4

Efekt materiálů
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63456 | grey marbled stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone

Vzor kamene se opět vrací do módy a tento efekt 
malých kamínků přichází ve 3 přírodních barvách, 
které lze snadno kombinovat s ostatními kameny nebo 
jinými dekory. Velké kameny pak v tomto designu 
nabízejí smíšený vzhled zahrnující také mramorovanou 
strukturu, která poskytuje velmi sofistikovaný finální 
dojem.

50 x 50 cm stone
100 x 100 cm Marbled stone

63470 | lead stone 63468 | grey stone 63472 | cool stone 

63456 | grey marbled stone 63466 | graphite marbled stone 63458 | black marbled stone

Kámen a 
mramorovaný 
kámen
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63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone

63486 | grey terrazzo 63488 | pink terrazzo63492 | blue terrazzo

Terrazzo
Právě trendové designy ve stylu terrazzo 
přicházejí ve 3 výrazných barvách, které 

se hodí k jednobarevným moderním 
dekorům v kolekci. Vzor také funguje 
velmi dobře v kombinaci s kruhovým 

tvarem.

50 x 50 cm
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60055 | waxed oak  63484 | mustard           

Barvy
Jednobarevné odstíny v kolekci Allura vycházejí z analýzy barevných trendů, které 
vypracoval designový tým společnosti Forbo a jsou navrženy tak, aby ladily jak se 
vzory terrazzo, tak i s designem vintage gymfloors.

50 x 50 cm

63474 | pink coral 63482 | azur63484 | mustard

63476 | burgundy 63480 | denim63478 | khaki
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63576 | burgundy  63550 | white marble  63582 | azur  63584 | mustard  63574 | pink coral

Barevné 
kruhy

Ze čtverce o velikosti 50 x 50 cm je vyříznut kruh o 
průměru 40 cm. Získáte kruh a dlaždici kolem něj. 
Můžete dle libosti kombinovat a míchat vzájemně 

mezi sebou barvy, ale také dekory mramoru a 
terazza. Chcete-li vytvořit kombinace, musíte vždy 

objednat minimálně dvě barvy.

63576 | burgundy63582 | azur

63580 | denim63578 | khaki

63574 | pink coral 63584 | mustard
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63492 | blue terrazzo  63574 | pink coral  63550 | white marble  63588 | pink terrazzo

63550 | white marble 63552 | grey marble

63522 | natural concrete 63523 | grigio concrete

63586 | grey terrazzo63544 | black marble

63588 | pink terrazzo63592 | blue terrazzo

Kamenné 
kruhy

Ze čtverce o velikosti 50 x 50 cm je vyříznut kruh 
o průměru 40 cm. Získáte kruh a čtverec kolem 

něj. Můžete dle libosti kombinovat, míchat a sladit 
barvy. Chcete-li vytvořit kombinace, musíte vždy 

objednat minimálně dvě barvy.
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63510 | dark vintage gymfloor  63511 | light vintage gymfloor  

 Vintage 
gymfloor
Oblíbený design návrhářů. Tento originální vzor 
gymfloor vytváří barevný a hravý vzhled, protože 
původní designy parket a pruhů jsou zamíchány 
s konfetami barevných pruhů. Vzor lze také 
kombinovat s jednobarevnými odstíny nebo 
betonovými dekory.

100 x 15 cm 

63510 | 
dark vintage 
gymfloor

63511 | 
light vintage 
gymfloor
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JAKÝ JE VÁŠ PROJEKT?

VELIKOST PROJEKTU INTENZITA PROVOZU

Dryback Neomezená Vysoká

Flex Neomezená Střední

Click Pro
< 1.000m2 bez 
přechodového profilu

Nízká

Ease < 250 m2 Střední

Puzzle < 500m2 Vysoká

Decibel Neomezená Střední

POŽADAVKY INSTALACE

TOLERANCE 
PODKLADU 

LEPENÍ RYCHLOST INSTALACE ZKUŠENOSTI POTŘEBNÉ 
PRO INSTALACI

CENA INSTALACE ODSTRANITELNOST

Nízká Ano Tradiční rychlost Střední až pokročilé Referenční cena Nízká / plně 
přilepeno

Nízká Fixace Rychle Střední Stejná Odnímatelná

Střední Ne Rychleji Nízké Vyšší Znovu použitelná

Nízká Ne Rychleji Střední Nižší Znovu použitelná

Střední Ne Rychleji Střední Stejná Znovu použitelná

Nízká Fixace Rychle Střední Stejná Odnímatelná

AKUSTICKÉ POŽADAVKY

AKUSTICKÝ KOMFORT

6dB +

14dB ++

7/15dB s podložkou 
Forbo ++

7dB +

7dB +

19dB +++

NAJDĚTE SI SPRÁVNOU 
KOLEKCI ALLURA PRO VÁŠ 
PROJEKT 
Každý projekt je jiný a má své specifické požadavky. 
Ty se mohou vztahovat k podkladu, k množství 
procházejících osob, případně také ke zkušenostem 
podlaháře nebo velikosti projektu. Jedna věc je jistá, že 
v našem portfoliu máme ten správný produkt.

V této kolekci najdete úplný přehled našich 
designů. Všechny dekory jsou k dispozici ve 
variantě k celoplošnému lepení Dryback. Na 
našich webových stránkách pak naleznete 
informace o tom, jaký vzor je dostupný, v jaké 
konstrukci dílce. Mít jeden dezén v několika 
variantách pokládky vám pomůže naplánovat 
každou situaci bez kompromisů.

 dryback
 
CELOPLOŠNÉ LEPENÍ
• Největší výběr v designu, barvě, velikosti, tvaru
• Nejodolnější a nejspolehlivější produkt pro instalace jakékoliv velikosti
• Maximální jistota a funkčnost lepeného produktu

 flex
 
INSTALACE NA FIXACI
•  Snadné a rychlé, instalace pouze na fixaci
•  Stabilní produkt pro náročné aplikace jakékoliv velikosti
•  Speciální rubová vrstva pro větší pohodlí a vylepšené akustické vlastnosti 

v místnosti

 click pro 
 
INSTALACE ZAKLIKNUTÍM
• Řešení se zámkovým spojem na jakoukoliv plochu až do 1000 m²
• Vhodné pro použití na nerovném podkladu a skutečně bez potřeby lepidla
• Vyvážený produkt, který bude fungovat opravdu dlouho 

 puzzle
 
SPOJ PUZZLE – POKLÁDKA NA VOLNO 
•  Řešení pro prostory s vysokým zatížením díky silnému spojení ve tvaru puzzle
• Minimální přípravy podkladu a rychlá instalace
•  Velký formát dílců v dekorech dřeva a abstraktních odstínech, které jsou 

připraveny k okamžitému použití

 ease 
 
POKLÁDKA NA VOLNO
•  Zcela volně položitelný dekor nabízí širokou škálu použití
• Snadná instalace, ale také odstranění, opětovné použití a recyklace
• Nejrychlejší řešení bez prostojů jak pro lamely, tak i dílce

 decibel 
 
Kromě všech těchto produktů nabízíme také kolekci Allura Decibel, nejlepší 
řešení pro akustické požadavky s hodnotou 19dB v kombinaci se vzhledem a 
funkčností dílců Allura

60350 | white autumn oak  60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak

Navštivte naše webové stránky pro všechny možnosti  
www.forbo-flooring.cz/allura
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VŠE O NAŠICH 
PODLAHÁCH 
Designy v kolekci Allura jsou k 
dispozici v mnoha variantách 
konstrukcí. Takže v závislosti na 
požadavcích pro podklad, intenzitu 
provozu a typ zatížení, si můžete 
stále vybrat jeden design, který lze 
použít všude. Zde vidíte přehled 
konstrukcí.

rubová vrstva s recyklovaným 
obsahem

mechanická rubová pěna

nosná vrstva skelného rouna

vrstva tištěného dekoru

nášlapná vrstva

reliéfní vrstva

kalandrovaná rubová vrstva

nosná vrstva skelného rouna

vrstva tištěného dekoru

nášlapná vrstva

reliéfní vrstva

kalandrovaný vyvážený profil s 
click zámkem

nosná vrstva skelného rouna

vrstva tištěného dekoru

nášlapná vrstva

reliéfní vrstva

kalandrovaná vyvážená rubová 
vrstva

strukturovaná rubová vrstva

nosná vrstva skelného rouna

vrstva tištěného dekoru

nášlapná vrstva

reliéfní vrstva

kalandrovaná vyvážená rubová 
vrstva se spojem typu puzzle

strukturovaná rubová vrstva

nosná vrstva skelného rouna

vrstva tištěného dekoru

nášlapná vrstva

reliéfní vrstva

60151 | white raw timber 

 dryback

 flex

 click pro

 puzzle

 ease
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 click pro 

instalace zakliknutím 

 ease 
pokládka na volno

 dryback 
celoplošné lepení

 puzzle 
spoj puzzle - pokládka na volno

 flex 
instalace na fixaci

JEDEN DESIGN - 5 TYPŮ KONSTRUKCÍ
V našich kolekcích Allura materials i wood máme několik barev, které jsou k 
dispozici ve všech 5 typech konstrukcí. Díky tomu si snadno vyberete, která je pro 
dané použití nejvhodnější. Stejný dekor můžete dokonce kombinovat na různých 
místech s různými konstrukcemi.

63468 | grey stone   

63486 | grey terrazzo  63456 | grey marbled stone  63686 | grey stone  

63468 | grey stone  63456 | grey marbeld stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone  
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JEDEN DESIGN - 5 
TYPŮ KONSTRUKCÍ
V rámci kolekce máme několik 
dekorů, které jsou k dispozici v 
5 různých konstrukcích, které 
odpovídají požadavků vaší instalace.

60064 | whitewash elegant oak 
60064 | whitewash elegant oak

60064 | whitewash elegant oak

60074 | black rustic oak  60064 | whitewash elegant oak

 click pro 

instalace zakliknutím 

 ease 
pokládka na volno

 dryback 
celoplošné lepení

 puzzle 
spoj puzzle - pokládka na volno

 flex 
instalace na fixaci
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SEGMENT 
VOLNÝ ČAS A 
POHOSTINSTVÍ

KRYTINY PRO VŠECHNA POUŽITÍ

63432 | smoke cement  63420 | burned oak  

60064 | whitewash elegant oak  60074 | black rustic oak  63516 | dark graphic wood 63432 | smoke cement

60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak  60350 | white autumn oak  
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SEGMENT 
OBCHODY

63492 | blue terrazzo  
63427 | light cement  63414 | classic timber

63492 | blue terrazzo  
63427 | light cement  63414 | classic timber 63428 | iron cement  60300 | central oak

63510 | dark vintage gymfloor  63511 | light vintage gymfloor

60353 | classic autumn oak  62534 | mist texture
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SEGMENT 
KANCELÁŘE

60280 | grey giant oak  2809 | Tessera cinnabar 63480 | denim  60055 | waxed oak  63484 | mustard

60284 | natural giant oak  1502 | Tessera arran danube

63496 | grey waxed oak  62523 | grigio concrete  62418 | charcoal concrete

63456 | grey marbled stone  
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OSTATNÍ 
SEGMENTY

ŠKOLSTVÍ
STUDENTSKÉ BYDLENÍ

8SE32 I anthracite seagrass
63492 | blue terrazzo  63588 | pink terrazzo  
63574 | pink coral  63550 | white marble

DOMOVY PRO SENIORY
62419 | nero concrete  60085 | weathered rustic pine

69184 | white pine  69336 | anthracite timber

63426 | light cement  1502 | Tessera arran danube

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

VEŘEJNÉ BUDOVY
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KOMBINACE 
KRYTINY ALLURA
Tato kolekce Allura je jedinečná 
svého druhu, protože má 50 dekorů, 
které jsou k dispozici ve všech 
instalačních formátech; k lepení, 
na fixaci a pro volnou pokládku. 
Unikátní ke kombinování zejména 
pro projekty s rozdílnými typy 
podkladů nebo pokud různé 
prostory potřebují odlišnou metodu 
instalace, ale stále si můžete vybrat 
pouze jeden typ dezénu. Ale my 
jdeme ještě dál, neboť naši kolekci 
Allura LVT lze snadno kombinovat 
i s jinými podlahovinami z našeho 
portfolia. Zde vidíte krátký přehled.

 a flotex 
 
Ať již chcete Flotex použít pouze jako kobereček ve svém návrhu podlah nebo jej 
chcete opravdu zkombinovat ve svém designu, můžete si vybrat. Flotex je dostupný 
ve formátu pásů, lamel a dílců. Lamely mají stejnou výšku pro instalaci jako naše 
dílce Allura Flex, takže je umožněn plynulý přechod z jednoho materiálu na druhý. 
Flotex je unikátní textilní krytinou, která kombinuje praktičnost a odolnost pružných 
podlahových krytin s kvalitou, pocitem tepla a komfortem koberců. Flotex je odolný 
a hygienický, zároveň také kompletně voděodolný. Současně je Flotex také jediná 
opravdu omyvatelná textilní podlahová krytina.

 a tessera 
 
V oblastech, kde chcete vytvořit útulnou atmosféru, nebo kde chcete zvýraznit 
určité zóny, jako je například odpočívárna, si můžete pohrát s libovolnou kombinací 
materiálů Allura a Tessera. Dokonce se k sobě některé dekory náramně hodí. 
Využijte svou fantazii a vytvořte z těchto dvou podlahovin dokonalý kancelářský, 
rekreační nebo restaurační projekt. Kobercové dílce jsou proslulé svým estetickým 
vzhledem a vynikající funkčností v nejnáročnějších podmínkách oblastí s vysokým 
zatížením. Forbo Flooring nabízí široké portfolio čtverců i lamel. Různé konstrukce 
smyček, jako střižená a klasická smyčka nebo dílce pro náhodnou pokládku bez 
nutnosti hlídat šarže, vytvářejí rozdílné možnosti vzhledu. 

 a coral 
 
Každá podlaha potřebuje ochranu před nečistotami a vlhkostí přicházející zvenčí. 
Naše kolekce čisticích zón Coral dokazuje, že to nemusí být pouze volně položená 
rohož na podlaze, ale může se jednat o začleněnou designovou část, která 
doplní váš vstupní prostor a propojí se s podlahou, která na něj navazuje. Vstupní 
podlahové systémy jsou nezbytným prvkem moderního designu budov. Dobře 
navržený systém vstupních čisticích zón zabrání vnesení nečistot i vlhkosti dovnitř. 
Díky tomu prodlouží životnost podlah uvnitř, sníží náklady na čištění i údržbu a 
zmenší riziko zranění uklouznutím.

63400 | light ash  63404 | smoked ash  133005 | linen  133001 | Flotex box cross amber

3407 | Tessera april shower  60300 | central oak  145009 | Flotex lava trident

5741 | Coral brush cannon grey  63444 | dark fused concrete  63440 | light fused concrete



Forbo Flooring Systems je součástí skupiny Forbo Group, světového lídra v oblasti podlahových krytin 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.

Najdete nás na:

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká Republika
T: + 420 239 043 011
info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz
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 vyrobena s nadšením  

63516 | dark graphic wood  63517 | light graphic wood


