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Forbo Flooring Systems is een  
wereldwijd toonaangevende 
producent van vloeren, zoals  
Novilon, Marmoleum en Coral.  
Bijna al die producten worden niet 
alleen duurzaam en kwalitatief 
hoogwaardig in Nederland  
gemaakt, maar ook hier ontworpen 
naar Dutch Design-maatstaven.

Zo kies je jouw vloer.Ieder moment mooi en praktisch.
Laat je inspireren door

de Allura Stijlen. 

Voel je voor hout of steen? Houd je 

meer van robuust en stoer, of is verfijnde 

elegantie jouw ding? Wat past bij jou? 

Gebruik de vloerplanner.

Gebruik de vloerplanner om  

jouw vloer in een interieur te zien.  

Zo krijg je een goed beeld.

Vraag een gratis staal aan.

Vraag een gratis staal aan. Alleen zo

kun je de structuur en de kleur van

de vloer ervaren.

Zoek een dealer voor

het beste advies.

Onze dealers zijn specialisten die staan 

voor vakmanschap en kwaliteit. Hier kun 

je ook terecht voor Allura. De vakmensen 

helpen je graag daar waar het gaat over 

prijzen, installatie en onderhoud van al 

onze vloeren. Dus voor uitgebreid advies 

ga je naar een dealer bij jou in de buurt.

Bezoek de Forbo Expo te Assendelft 

of de Novilon Gallery in Coevorden.

Wil je meer weten over de Allura vloeren, 

dan kun je ook terecht bij onze showroom 

in Assendelft. In de Forbo Expo vindt je de 

complete Allura collectie op grote staal 

en kun je van je favoriete kleuren gratis 

A4-stalen meenemen. De Forbo Expo 

vind je op het terrein van Forbo Flooring; 

Industrieweg 12 in Assendelft.

De Forbo Expo is elke zaterdag geopend 

van 11.00 tot 16.00 uur. 

100% Nederlands.

Allura is 100% Dutch design want het 

wordt in Nederland ontworpen. En dat 

niet alleen, het wordt ook in Nederland 

gemaakt. In Coevorden om precies te 

zijn. Zo kunnen we snel inspelen op de 

nieuwste trends en kleuren. En besparen 

we transportkilometers waarmee we het 

milieu een goede dienst bewijzen. 

Mooi blijft mooi. 

Allura is mooi maar ook heel makkelijk 

mooi te houden. Daarvoor zorgt de

PUR-finish die ook beschermt tegen 

krassen en slijtage. En omdat we heel 

zeker zijn van onze vloer, krijg je maar 

liefst 15 jaar garantie. 

  

Warme voeten. 

Anders dan hout, of steen, voelt 

Allura direct comfortabel aan. Allura is 

bovendien ideaal voor vloerverwarming 

en vloerkoeling.

Je kunt ook een bezoek brengen aan de 

Novilon Gallery in Coevorden. Je vindt er 

de complete Allura collectie op een grote 

staal. En je kunt gratis A4-stalen meenemen 

van je favoriete kleuren. Deskundige 

adviseurs je graag helpen bij je keuze.

De Gallery staat op het terrein van Forbo 

Flooring, Industriegebied 33 Holwert. Het 

bezoekadres is Holwert 12 in Coevorden.

De Gallery is iedere woensdag geopend

van 15.00 tot 17.30 uur. 

Sterk en duurzaam. 

Veel aandacht is besteed aan maatvast-

heid. Dankzij de unieke stabiliteit blijft 

Allura strak in vorm. Zo strak dat je Allura 

door heel het huis kunt leggen. Dus ook 

in de keuken en zelfs in je kantoor aan 

huis. En omdat Allura zo sterk en compact 

is, zul je niet snel stoelpootindrukken 

tegenkomen. 

Stil.

Allura dempt contactgeluiden. Het zorgt 

letterlijk voor een stiller huis. En dat is 

ook iets waar papa’s en mama’s blij van 

worden. Want stil spelen bestaat niet.

Levensecht. 

Allura stroken en tegels zijn niet van echt 

te onderscheiden, elke strook en tegel 

is uniek. En dat geldt ook voor Click. 

Daarvoor zorgen het natuurlijke reliëf,

de v-groef en de matte afwerking. Je ziet 

en voelt aan alles de kwaliteit. 

Strookt met het milieu.

Allura neemt het milieu serieus. Op alle 

Allura vloeren krijg je 15 jaar garantie, dat 

is belangrijk want een lange levensduur 

spaart grondstoffen. Evenals eenvoudig 

onderhoud trouwens: minder stofzuigen, 

minder water en zeep... het telt allemaal 

mee. Plus, Allura wordt gemaakt met 

gebruik van 100% groene stroom. 

Bovendien is Allura 100% ftalaatvrij, bevat 

het gerecyled materiaal en wordt het 

volgens Nederlandse richtlijnen conform 

Reach geproduceerd. Zo weet je zeker dat 

je een duurzame pvc vloer in huis haalt. 

Love Life dus.

Het moment.
De vloer.
Alles klopt. 

Het moment.
De vloer.
Alles klopt.
Dit is zo’n moment waarop alles klopt, het ontbijt, de ochtendzon, 

de muziek... en de vloer: Allura PVC stroken in visgraat gelegd.

Niet van echt te onderscheiden, zó natuurgetrouw. Vergeet ook

het comfort niet. En de praktische kant. Allura is in alles een 

zorgeloze vloer, ook wat duurzaamheid betreft. De Allura collectie 

bestaat uit 30 verschillende dessins: hout en steen. Alle dertig zijn 

ze verkrijgbaar in stroken en in Click, een 

systeem dat je ook perfect zelf strak kunt 

leggen. Dus als je nu voor de keuze staat voor 

een vloer die zowel prachtig als praktisch is, 

is dit het moment. Love Life Allura.

Meer inspiratie, 
vloerplanner  
en gratis stalen?
Ga naar lovelife-forbo.nl/allura voor 

de vloerplanner, de gratis stalenservice 

en om de uitgebreide interactieve Allura 

brochure te downloaden. Hierin vind je 

nog veel meer inspiratie, de collectie in 

geuren en kleuren én het antwoord op

de meest gestelde vragen.

Golden collage oak
W66373

Central oak
W66300

Charcoal concrete 
S67418

Classic autumn oak 
W60353
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Black slate
S67404

White autumn oak 
W66350

Natural collage oak
W66374

Wat vind jij mooi? Hout met een  

doorleefde uitstraling of juist elegant en 

verfijnd? Of ben je meer van speels en 

eigenzinnig? Jouw vloer zit er altijd bij. 

Allemaal hebben ze een natuurgetrouw 

reliëf en een matte finish.

Allura Hout
De solide look van steen zonder koude 

voeten en herrie. Dat maakt Allura steen tot 

een ideale vloer. Door het natuurlijke reliëf,  

de matte uitstraling en het feit dat geen  

tegel hetzelfde is geniet je van een vloer 

waarop je lekker kunt leven.

Allura Steen 

Allura is er in twee Stijlen die in uit-

straling niet voor elkaar onderdoen: 

Allura Hout en Allura Steen.

Kies de Stijl die bij je past en laat

je inspireren.

De twee 
Stijlen
van Allura.
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