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DALŠÍ KOLEKCE DÍLCŮ

Allura flex

Dílce pro volnou pokládku jsou zvláštní 

kategorií, pro speciální účely, nicméně dnes 

jsou volně položitelné dílce vnímány jako 

perfektní řešení podlah LVT, které vyžadují 

rychlou pokládku a okamžité používání. Dílce 

Allura Flex jsou ideální krytinou pro zdvojené 

podlahy. Spektrum designů zahrnuje dekory 

dřeva a kamene stejně jako abstraktní vzory s 

náznakem textilu nebo kovu. Dílce se pokládají 

na fixaci, bez potřeby lepit je k podkladu. 

Krytina Allura Flex se vyrábí v Evropě a 

doplňuje nabídku základní kolekce Allura.

3 designy, 3 tvary, 3 textury

1 komplexní kolekce podlahových krytin pro 

kancelářské prostory. Synergy kombinuje 

kobercové čtverce Tessera s vinylovými dílci 

Allura Flex, což otvírá zcela nové úžasné 

možnosti podlahového designu. Kolekce 

Synergy představuje 3 designové směry: 

lineární „Seagrass“ ve formátu prken; živou a 

vysoce texturovanou řadu „Hybrid“ ve velkých 

obdélníkových dílcích a decentní „Marble“ 

jako tradiční čtverce. Každý z těchto tří 

elementů je doplněn jednobarevnými vzory z 

řady Tessera Clarity.

Allura click

V rámci LVT se zámkový systém stal velmi 

populárním, je ale často spojován s bytovým 

trhem a produktem pro kutily. Forbo Allura 

Click je navržena pro komerční a polo-

komerční trh. Patentovaný zámkový systém 

se zaklikává pod úhlem. Je odolný a přesně 

vyfrézované spoje zajišťují bezproblémovou 

a snadnou instalaci. Dílce Allura Click mají 

vzhled reálného dřeva i kamene a jsou 

dostupné ve formátu prken. 

synergyallura clickallura flex

DALŠÍ KOLEKCE FORBO

Marmoleum

Vstupní čisticí zóny

Komerční vinyl

Kobercové čtverce

Homogenní vinyl

Sametový vinyl Flotex

Dekor Vintage dubu 
zrcadlí stopy času  

Kolekce Allura zahrnuje také 

naši nejširší řadu klasických, 

současných a moderních vzorů 

dřeva. Jejich rozmanitost 

poskytuje vynikající realismus 

odrážející styl a formát jejich 

přírodních vzorů, a to včetně 

velikosti, tvaru letokruhů a prken. 

Sortiment dílců Allura má více 

než 14 individuálních vzorů 

embosování zdůrazňujících 

povrchovou texturu  

lamely či čtverce.

Čtyři z těchto reliéfních struktur 

jsou vyrobeny v registru takovým 

způsobem, že letokruhy skutečně 

odpovídají kresbě dekoru. 

Suky jsou dobře hmatatelné a 

každou rýhu letokruhu můžete 

cítit na dotyk stejně dobře, 

jako ji vidět na pohled. 

allura

znamená větší možnost volby… 

Allura je značka luxusních vinylových dílců (LVT) společnosti Forbo, která se v posledních deseti letech etablovala 

na jednu z nejoblíbenějších značek v našem rozsáhlém portfoliu podlahovin. Na současném trhu neexistují 

žádné jiné LVT, které by předčily kolekci Allura z pohledu designu, technologie a trvalé udržitelnosti. Kolekce 

Allura je navržená a vyrobená v Evropě. Při její výrobě se využívá moderní technologie, která zajišťuje maximální 

rozměrovou stálost, takže vzhled podlahy zůstane tak bezproblémový jako v den, kdy byla podlaha položena. 

Ochráněná naší exkluzivní povrchovou úpravou vydrží podlaha zkoušku časem.

Charakteristickým designovým rysem kolekce Allura je inspirující nabídka více než stovky rozdílných vzorů  

v široké škále rozměrů. Včetně naší nejširší řady dřevěných vzorů. Sortiment kamene a abstraktních designů čítá 

od klasických mramorovaných a betonových dekorů až po poutavé galaktické a kosmické vzory. Zvolte luxusní 

vinylové dílce Allura a sami uvidíte, co vám Allura nabízí a nechte se inspirovat nekonečnými možnostmi.

Pro zvýšení flexibility je k dispozici výběr 34 designů, které jsou dostupné ve variantách k celoplošnému lepení,  

k instalaci na fixaci nebo zakliknutí (click systém).

Kolekce břidlicových dekorů Allura Slate je pevná jako skála

• Krásné dekory dřeva, kamene, kovu i abstraktní vzory 

jsou dostupné v různých formátech lamel a čtverců

• Každý dřevěný a kamenný dekor odráží skutečnou 

podobu přírodního materiálu

• 14 reliéfních struktur oživuje kolekci Allura, vždy jsme 

vybrali tu správnou strukturu pro každý design

•  Pozoruhodné nové LVT dekory jako jsou např. dílce ve 

struktuře rybí kosti a XXL lamely

• Reliéfní systém povrchové úpravy zajišťuje trvalé 

uchování vzhledu

• Velmi odolná vůči poškrábání a skvrnám, přesto 

pružná nášlapná vrstva

• 100% rozměrová stálost – vyvarujete se tak mezerám 

mezi dílci, které vznikají časem

• Vyrobena s použitím zelené energie a 100% 

bezftalátovou technologií

•  Rubová vrstva obsahuje přes 20% recyklátu

• I přes speciální reliéfní nášlapnou vrstvu se snadno 

udržuje a čistí

INOVACEDESIGN 

FUNKČNOSTODOLNOST 

SNADNÉ POUŽITÍUDRŽITELNOST

WWW.FORBO-FLOORING.CZ/CHO

Kolekce Allura je bezftalátová a je v souladu s aktuálně 

platnou legislativou REACH*. Je vyráběná v Evropě s 

nízkou úrovní emisí. Vynikající rozměrová stálost se 

stará o bezpečné a hygienické podlahy, neboť špína se 

neusazuje ve spojích. Allura je k dispozici v přírodních 

vzorech, které redukují stres a mají vysoké hodnoty 

LRV. Vybrat si dílce Allura znamená, že jste se rozhodli 

vytvořit lepší vnitřní a venkovní prostředí.

* REACH- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals- řeší výrobu a používání chemických látek i jejich 
potenciální dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílce ve struktuře „rybí 
kosti” (Hungarian point), 

odlišný vzor parketové 
podlahy  

Hungarian point je klasický 

vzor pro parketovou podlahu, 

kde jsou jednotlivé malé lamely 

řezány pod úhlem 45° stupňů a 

složeny do struktury rybí kosti. 

Výsledkem je propracovaný 

podlahový design, který vytváří 

jemný vertikální vzor. Dekory 

kolekce Allura ve struktuře rybí 

kosti (Hungarian point) jsou 

dostupné jak v moderních, 

tak i v klasických designech, 

které mohou být kombinovány 

k vytvoření moderních a 

individuálních stylů.

Decentní barevné nuance 

mezi jednotlivými prkny XXL 

formátu vytvářejí skutečně 

jedinečný efekt na podlaze v 

bezkonkurenční velikosti.

19
21

34
/0

12
01

7

WWW.FORBO-FLOORING.CZ/CHO

Technické specifikace
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Technické specikace
Vinylové dílce Allura splňují požadavavky normy EN-ISO 10582

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems jsou celosvětově certifikovány podle Systému managementu kvality dle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems jsou certifikovány podle Systému Environmentálního managementu dle normy ISO 14001.
Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) u produktů společnosti Forbo Flooring Systems je doloženo v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD) ,  
které naleznete na našich stránkách.

ISO 9001

Allura 0.70Allura 0.55

1
Celková tlouštkaEN-ISO 243462.5 mm2.5 mm

=
Nášlapná vrstvaEN-ISO 243400.70 mm0.55 mm

:
Velikost kolekce112112

HH
Občanská výstavbaEN-ISO 108743433

JK
Lehký prumyslEN-ISO 108744342

;
Rozměr čtvercůEN-ISO 2434250 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm /

75 x 75 cm / 100 x 100 cm
50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm /

75 x 75 cm / 100 x 100 cm

Rozměr prkenEN-ISO 2434250 x 15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm /
120 x 20 cm /150 x 28 cm / 180 x 32 cm

50 x15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm /
120 x 20 cm / 150 x 28 cm / 180 x 32 cm

Množství dílců/m2 v balení3.0 m2 (12 pcs) / 4.0 m2 (24 pcs) / 3.75 m2 (10 pcs) /
0.56 m2 (1pcs) / 1.00 m2 (1pcs)

3.0 m2 (12 pcs) / 4.0 m2 (24 pcs) / 3.75 m2 (10 pcs) /
0.56 m2 (1pcs) / 1.00 m2 (1pcs)

Množství prken/m2 v balení3.0 m2 (40 pcs) / 4.5 m2 (40 pcs) / 3.0 m2 (20 pcs) / 
2.9 m2 (12 pcs) / 4.2 m2 (10 pcs) / 4.6 m2 (8 pcs)

3.0 m2 (40 pcs) / 4.5 m2 (40 pcs) / 3.0 m2 (20 pcs) / 
2.9 m2 (12 pcs) / 4.2 m2 (10 pcs) / 4.6 m2 (8 pcs)

Pravoúhlost a přímostEN-ISO 24342< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

.
Celková hmotnostISO 23997ca 3600 g/m2ca 3400 g/m2

Obsah pojidel v nášlapné vrstvěEN-ISO 10582Typ 1Typ 1

[
ProtikluznostDIN 51130R10R10

s
Kročejová neprůzvučnostEN ISO 717-26 dB6 dB

g
Odolnost vůči kolečkůmISO 4918VynikajícíVelmi dobrá 

3
Odolnost vůči bodovému zatížení
Typická hodnotaISO 24343-1≤ 0.10 mm

~ 0.04 mm
≤ 0.10 mm
~ 0.04 mm

>
Barevná stálostISO 105-B02≥ 6≥ 6

Emise VOCISO 16000-9≤100 µg/m3≤100 µg/m3

5
Chemická odolnostEN-ISO 26987Velmi dobráVelmi dobrá

2
Rozměrová stálost (po vystavení teplu)EN-ISO 23999≤ 0.05%≤ 0.05%

Všechny produkty Allura splňují požadavky normy EN 14041

R
Reakce na oheňEN 13501Bfl-s1Bfl-s1

Z
ProtikluznostEN 13893DS - μ > 0.30DS - μ > 0.30

e
Tepelná vodivostEN 12524 0.25 W/mK 0.25 W/mK

L
Elektrostatické vlastnostiEN 1815< 2 kV< 2 kV
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DALŠÍ KOLEKCE DÍLCŮ

Allura flex

Dílce pro volnou pokládku jsou zvláštní 

kategorií, pro speciální účely, nicméně dnes 

jsou volně položitelné dílce vnímány jako 

perfektní řešení podlah LVT, které vyžadují 

rychlou pokládku a okamžité používání. Dílce 

Allura Flex jsou ideální krytinou pro zdvojené 

podlahy. Spektrum designů zahrnuje dekory 

dřeva a kamene stejně jako abstraktní vzory s 

náznakem textilu nebo kovu. Dílce se pokládají 

na fixaci, bez potřeby lepit je k podkladu. 

Krytina Allura Flex se vyrábí v Evropě a 

doplňuje nabídku základní kolekce Allura.

3 designy, 3 tvary, 3 textury

1 komplexní kolekce podlahových krytin pro 

kancelářské prostory. Synergy kombinuje 

kobercové čtverce Tessera s vinylovými dílci 

Allura Flex, což otvírá zcela nové úžasné 

možnosti podlahového designu. Kolekce 

Synergy představuje 3 designové směry: 

lineární „Seagrass“ ve formátu prken; živou a 

vysoce texturovanou řadu „Hybrid“ ve velkých 

obdélníkových dílcích a decentní „Marble“ 

jako tradiční čtverce. Každý z těchto tří 

elementů je doplněn jednobarevnými vzory z 

řady Tessera Clarity.

Allura click

V rámci LVT se zámkový systém stal velmi 

populárním, je ale často spojován s bytovým 

trhem a produktem pro kutily. Forbo Allura 

Click je navržena pro komerční a polo-

komerční trh. Patentovaný zámkový systém 

se zaklikává pod úhlem. Je odolný a přesně 

vyfrézované spoje zajišťují bezproblémovou 

a snadnou instalaci. Dílce Allura Click mají 

vzhled reálného dřeva i kamene a jsou 

dostupné ve formátu prken. 

synergy allura click allura flex

DALŠÍ KOLEKCE FORBO

Marmoleum

Vstupní čisticí zóny

Komerční vinyl

Kobercové čtverce

Homogenní vinyl

Sametový vinyl Flotex

Dekor Vintage dubu 
zrcadlí stopy času  

Kolekce Allura zahrnuje také 

naši nejširší řadu klasických, 

současných a moderních vzorů 

dřeva. Jejich rozmanitost 

poskytuje vynikající realismus 

odrážející styl a formát jejich 

přírodních vzorů, a to včetně 

velikosti, tvaru letokruhů a prken. 

Sortiment dílců Allura má více 

než 14 individuálních vzorů 

embosování zdůrazňujících 

povrchovou texturu  

lamely či čtverce.

Čtyři z těchto reliéfních struktur 

jsou vyrobeny v registru takovým 

způsobem, že letokruhy skutečně 

odpovídají kresbě dekoru. 

Suky jsou dobře hmatatelné a 

každou rýhu letokruhu můžete 

cítit na dotyk stejně dobře, 

jako ji vidět na pohled. 

allura

znamená větší možnost volby… 

Allura je značka luxusních vinylových dílců (LVT) společnosti Forbo, která se v posledních deseti letech etablovala 

na jednu z nejoblíbenějších značek v našem rozsáhlém portfoliu podlahovin. Na současném trhu neexistují 

žádné jiné LVT, které by předčily kolekci Allura z pohledu designu, technologie a trvalé udržitelnosti. Kolekce 

Allura je navržená a vyrobená v Evropě. Při její výrobě se využívá moderní technologie, která zajišťuje maximální 

rozměrovou stálost, takže vzhled podlahy zůstane tak bezproblémový jako v den, kdy byla podlaha položena. 

Ochráněná naší exkluzivní povrchovou úpravou vydrží podlaha zkoušku časem.

Charakteristickým designovým rysem kolekce Allura je inspirující nabídka více než stovky rozdílných vzorů  

v široké škále rozměrů. Včetně naší nejširší řady dřevěných vzorů. Sortiment kamene a abstraktních designů čítá 

od klasických mramorovaných a betonových dekorů až po poutavé galaktické a kosmické vzory. Zvolte luxusní 

vinylové dílce Allura a sami uvidíte, co vám Allura nabízí a nechte se inspirovat nekonečnými možnostmi.

Pro zvýšení flexibility je k dispozici výběr 34 designů, které jsou dostupné ve variantách k celoplošnému lepení,  

k instalaci na fixaci nebo zakliknutí (click systém).

Kolekce břidlicových dekorů Allura Slate je pevná jako skála

•Krásné dekory dřeva, kamene, kovu i abstraktní vzory 

jsou dostupné v různých formátech lamel a čtverců

•Každý dřevěný a kamenný dekor odráží skutečnou 

podobu přírodního materiálu

•14 reliéfních struktur oživuje kolekci Allura, vždy jsme 

vybrali tu správnou strukturu pro každý design

• Pozoruhodné nové LVT dekory jako jsou např. dílce ve 

struktuře rybí kosti a XXL lamely

•Reliéfní systém povrchové úpravy zajišťuje trvalé 

uchování vzhledu

•Velmi odolná vůči poškrábání a skvrnám, přesto 

pružná nášlapná vrstva

•100% rozměrová stálost – vyvarujete se tak mezerám 

mezi dílci, které vznikají časem

•Vyrobena s použitím zelené energie a 100% 

bezftalátovou technologií

• Rubová vrstva obsahuje přes 20% recyklátu

•I přes speciální reliéfní nášlapnou vrstvu se snadno 

udržuje a čistí

INOVACE DESIGN 

FUNKČNOST ODOLNOST 

SNADNÉ POUŽITÍ UDRŽITELNOST
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Kolekce Allura je bezftalátová a je v souladu s aktuálně 

platnou legislativou REACH*. Je vyráběná v Evropě s 

nízkou úrovní emisí. Vynikající rozměrová stálost se 

stará o bezpečné a hygienické podlahy, neboť špína se 

neusazuje ve spojích. Allura je k dispozici v přírodních 

vzorech, které redukují stres a mají vysoké hodnoty 

LRV. Vybrat si dílce Allura znamená, že jste se rozhodli 

vytvořit lepší vnitřní a venkovní prostředí.

* REACH- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals- řeší výrobu a používání chemických látek i jejich 
potenciální dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílce ve struktuře „rybí 
kosti” (Hungarian point), 

odlišný vzor parketové 
podlahy  

Hungarian point je klasický 

vzor pro parketovou podlahu, 

kde jsou jednotlivé malé lamely 

řezány pod úhlem 45° stupňů a 

složeny do struktury rybí kosti. 

Výsledkem je propracovaný 

podlahový design, který vytváří 

jemný vertikální vzor. Dekory 

kolekce Allura ve struktuře rybí 

kosti (Hungarian point) jsou 

dostupné jak v moderních, 

tak i v klasických designech, 

které mohou být kombinovány 

k vytvoření moderních a 

individuálních stylů.

Decentní barevné nuance 

mezi jednotlivými prkny XXL 

formátu vytvářejí skutečně 

jedinečný efekt na podlaze v 

bezkonkurenční velikosti.
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Technické specikace
Vinylové dílce Allura splňují požadavavky normy EN-ISO 10582

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems jsou celosvětově certifikovány podle Systému managementu kvality dle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems jsou certifikovány podle Systému Environmentálního managementu dle normy ISO 14001.
Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) u produktů společnosti Forbo Flooring Systems je doloženo v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD) ,  
které naleznete na našich stránkách.

ISO 9001

Allura 0.70 Allura 0.55

1 Celková tlouštka EN-ISO 24346 2.5 mm 2.5 mm

= Nášlapná vrstva EN-ISO 24340 0.70 mm 0.55 mm

: Velikost kolekce 112 112

HH Občanská výstavba EN-ISO 10874 34 33

JK Lehký prumysl EN-ISO 10874 43 42

; Rozměr čtverců EN-ISO 24342 50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm /
75 x 75 cm / 100 x 100 cm

50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm /
75 x 75 cm / 100 x 100 cm

Rozměr prken EN-ISO 24342 50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm /
120 x 20 cm /150 x 28 cm / 180 x 32 cm

50 x15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm /
120 x 20 cm / 150 x 28 cm / 180 x 32 cm

Množství dílců/m2 v balení 3.0 m2 (12 pcs) / 4.0 m2 (24 pcs) / 3.75 m2 (10 pcs) /
0.56 m2 (1pcs) / 1.00 m2 (1pcs)

3.0 m2 (12 pcs) / 4.0 m2 (24 pcs) / 3.75 m2 (10 pcs) /
0.56 m2 (1pcs) / 1.00 m2 (1pcs)

Množství prken/m2 v balení 3.0 m2 (40 pcs) / 4.5 m2 (40 pcs) / 3.0 m2 (20 pcs) / 
2.9 m2 (12 pcs) / 4.2 m2 (10 pcs) / 4.6 m2 (8 pcs)

3.0 m2 (40 pcs) / 4.5 m2 (40 pcs) / 3.0 m2 (20 pcs) / 
2.9 m2 (12 pcs) / 4.2 m2 (10 pcs) / 4.6 m2 (8 pcs)

Pravoúhlost a přímost EN-ISO 24342 < 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

. Celková hmotnost ISO 23997 ca 3600 g/m2 ca 3400 g/m2

Obsah pojidel v nášlapné vrstvě EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1

[ Protikluznost DIN 51130 R10 R10

s Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2 6 dB 6 dB

g Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 Vynikající Velmi dobrá 

3
Odolnost vůči bodovému zatížení
Typická hodnota ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm

~ 0.04 mm
≤ 0.10 mm
~ 0.04 mm

> Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Emise VOC ISO 16000-9 ≤100 µg/m3 ≤100 µg/m3

5 Chemická odolnost EN-ISO 26987 Velmi dobrá Velmi dobrá

2 Rozměrová stálost (po vystavení teplu) EN-ISO 23999 ≤ 0.05% ≤ 0.05%

Všechny produkty Allura splňují požadavky normy EN 14041

R Reakce na oheň EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1

Z Protikluznost EN 13893 DS - μ > 0.30 DS - μ > 0.30

e Tepelná vodivost EN 12524  0.25 W/mK  0.25 W/mK

L Elektrostatické vlastnosti EN 1815 < 2 kV < 2 kV



s62569 | canyon hybrid

w60343 | dark silver rough oak

w60357 | grey autumn oak

w60389 | charcoal solid oak    w60055 | waxed oak

a63451 | space    a63497 | admiral    a63487 | black

a63453 | galaxy

s62584 | oblique marble s62582 | carrara marble

a63431 | champagne satin

w60280 180 x 32 cm
grey giant oak

w60063 100 x 15 cm
w60056 50 x 15 cm
w60055 90 x 15 cm
waxed oak

w60387 100 x 15 cm
w60388 50 x 15 cm
w60389 90 x 15 cm
charcoal solid oak

w60663 120 x 20 cm
dark grey pine

w60664 120 x 20 cm
black pine

s62522   50 x 50 cm
s62512 100 x 100 cm
natural concrete

s62339 100 x 100 cm
warm traces of time

s62488 50 x 50 cm
white sand

s62544 50 x 50 cm
light loam

a63453 75 x 75 cm
galaxy

a63603 50 x 50 cm
bronze weave

s62569 75 x 50 cm
canyon hybrid

s62418   50 x 50 cm
s62518 100 x 100 cm
charcoal concrete

a63624 50 x 50 cm
silver metal brush

s62554 50 x 50 cm
silver grey marble

s62548 50 x 50 cm
amber loam

s62584 75 x 75 cm
oblique marble

s62536 50 x 50 cm
smoke texture

s62404 50 x 50 cm
black slate

s62523 50 x 50 cm
s62513 100 x 100 cm
grigio concrete

s62337 100 x 100 cm
cool traces of time

s62485 50 x 50 cm
taupe sand

s62546 50 x 50 cm
grey loam

a63451 75 x 75 cm
space

a63455 75 x 75 cm
fluid

a63604 50 x 50 cm
graphite weave

s62567 75 x 50 cm
meteor hybrid

a63433 50 x 50 cm
silver satin

a63434 50 x 50 cm
shadow satin

s63774 75 x 50 cm
iced stream

a63431 50 x 50 cm
champagne satin

s63776 75 x 50 cm
silver stream

a63432 50 x 50 cm
blush satin

a60393 50 x 50 cm
golden gradient

a63487 50 x 50 cm
black

a63491 50 x 50 cm
white

a63499 50 x 50 cm
ochre

a60391 50 x 50 cm
silver gradient

a63497 50 x 50 cm
admiral

a63493 50 x 50 cm
red

a63495 50 x 50 cm
ocean

s62534 50 x 50 cm
mist texture

s62408 50 x 50 cm
grey slate

s62419   50 x 50 cm
s62519 100 x 100 cm
nero concrete

a63625 50 x 50 cm
nickel metal brush

s62557 50 x 50 cm
bianco marble

s62542 50 x 50 cm
earth loam

s62582 75 x 25 cm
carrara marble

s62580 75 x 25 cm
aurora marble

s62538 50 x 50 cm
shaded texture

w60269 120 x 20 cm
chameleon pine

w60308 150 x 28 cm
vintage oak

w60306 150 x 28 cm
rustic anthracite oak

w60301 150 x 28 cm
whitened oak

w60184 150 x 28 cm
rose pastel oak

w60183 150 x 28 cm
blue pastel oak

w60375 120 x 20 cm
grey collage oak

w60341 150 x 28 cm
whitened rough oak

w60152 120 x 20 cm
grey raw timber

w60150 120 x 20 cm
brown raw timber

w60078 120 x 20 cm
light rustic oak

w60071 100 x 15 cm
french oak

w60064 120 x 20 cm
whitewash elegant oak

w60292 120 x 20 cm
weathered oak

w60295 120 x 20 cm
pure oak

w61257 100 x 15 cm
timber seagrass

w60484 100 x 15 cm
seaweed solid oak

w60082 120 x 20 cm
natural rustic pine

w61255 100 x 15 cm
natural seagrass

w60489 100 x 15 cm
royal solid oak

w60085 120 x 20 cm
weathered rustic pine

w60151 120 x 20 cm
white raw timber

w60075 120 x 20 cm
forest green oak

w60074 120 x 20 cm
black rustic oak

w60065 120 x 20 cm
honey elegant oak

w60294 120 x 20 cm
roasted oak

w60293 120 x 20 cm
steamed oak

w60084 120 x 20 cm
bleached rustic pine

w61253 100 x 15 cm
oyster seagrass

w60297 100 x 15 cm
petrol oak

w61241 100 x 15 cm
grey seagrass

w60298 100 x 15 cm
denim oak

w60187 150 x 28 cm
natural weathered oak

w60376 120 x 20 cm
chocolate collage oak

w60373 120 x 20 cm
golden collage oak

w60374 120 x 20 cm
natural collage oak

w60356 100 x 15 cm
w60357 90 x 15 cm
grey autumn oak

w60350 100 x 15 cm 
w60351 90 x 15 cm
white autumn oak

w60353 100 x 15 cm
w60354 90 x 15 cm
classic autumn oak

w60345 150 x 28 cm
brown silver rough oak

w60343 150 x 28 cm
dark silver rough oak

w60282 180 x 32 cm
dark giant oak

w60300 150 x 28 cm
central oak

w60302 150 x 28 cm
deep country oak

w60305 150 x 28 cm
light honey oak

w60286 180 x 32 cm
white giant oak

w60284 180 x 32 cm
natural giant oak

w60185 150 x 28 cm
anthracite weathered 
oak

w60381 100 x 15 cm
mercury solid oak

 hungarian point size

Znamená větší možnost volby




