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Voor de meesten is de vakantieperiode ten einde. Het werk 

wordt weer hervat. In deze uitgave de verwerking van een 

uniek product, namelijk Allura Form. Dit is een uitbreiding van 

onze bestaande Allura-collectie en bestaat uit 5 verschillende 

vormen vinyltegels. Een uitdaging voor elke stoffeerder.

In juli zijn we gestart met de introductie van Allura Form. Hier-

mee is een geheel nieuwe soort LVT (luxury vinyl tiles) in de 

markt gezet. Doordat wij in staat zijn een zeer dimensiestabiel 

product te maken, ontstaat er een vloer met goed sluitende te-

gels en stroken. Op pagina 2 en 3 van deze MeesterWerk tips en 

voorbeelden voor het installeren van Allura Form. 

In de rubriek eeuwige roem vindt u Basisschool De Schakel in 

Vinkeveen. Hier is gekozen voor een kleurrijke Marmoleumvloer 

met een doordacht ontwerp waardoor er met minimale extra 

kosten een lichte, vrolijke sfeer gecreëerd is. 

Als Manager van de afdeling Techniek & Opleiding wijs ik u 

graag op het nieuwe programma van Forbo Education op  

pagina 4. Daarnaast gaat deze afdeling zich dit seizoen extra 

richten op trainingen op maat. Tijd is geld en hoe kan een oplei-

ding of instructie meer effectief zijn, dan wanneer deze wordt 

ge geven op een door u gekozen locatie en gaat over de door u 

gekozen onderwerpen. Wij komen graag 

naar u toe. 

Ron Gerrets
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Allura Form. Een doordachte uitbreiding van onze Allura collectie. 
De kwaliteit is gelijk aan die van de reguliere Allura collectie. Hier-
onder een overzicht van de nieuwe mogelijkheden. 

ALLURA FORM

Square 
Een vierkante tegel met een 

diagonaal design en een afme-

ting van 25 x25 cm. Doordat 

deze tegels op verschillende 

manieren te installeren zijn 

ontstaan er verrassende vloeren.

Stone dimensions
“Beton” tegels in 3 verschillende 

formaten die onderling kun-

nen worden gecombineerd. 

De afmetingen van de tegels 

zijn 25 x 25 cm, 50 x 50 cm en 

100 x 100 cm.

Triangle 
Driehoekige tegels met een 

duidelijk design en een beetje 

reliëf. Dit reliëf kan bij het 

ontwerp voor leuke effec-

ten zorgen. De zijdes van de 

driehoek zijn 50 cm.

Diamond (ruit) 
Hiermee zijn veel verschillende 

ontwerpen te creëren, waar-

onder zelfs een 3D effect. De 

zijden van de ruit zijn 34,6 cm.

Oak XL 
Stroken van 1,5 m lang en  

28 cm breed. Twee van de vijf 

kleuren worden ook geleverd 

met een breedte van 14 of 

7 cm. Deze zijn prachtig te 

combineren.

Verwerking
Voor de verwerking van Allura Form gelden dezelfde voorschriften 

ten aanzien van de ondervloer als voor onze andere vinylvloeren. 

Een vlakke ondervloer is essentieel voor een goed resultaat. Bij 

verlijming op QuickFit (zwevende MDF ondervloer), deze na het 

installeren eerst 24 uur laten acclimatiseren. 

Heel belangrijk is, dat er ook voldoende tijd wordt ingepland 

om de Allura te laten acclimatiseren. Minimaal 24 uur is nood-

zakelijk. Het uitpakken van de stroken/tegels kan een voordeel 

opleveren, omdat deze dan sneller kunnen acclimatiseren. 

Wanneer acclimatiseren niet wordt ingepland of het product 

te laat wordt besteld kan dit krimp/uitzetting na verwerking 

oftewel opstaande of openstaande naden als gevolg hebben.

Gebruik de juiste lijm bij het installeren van een LVT vloerbedek-

king. Wij adviseren geen universele lijmen of rolbare systemen. 

Gebruik een “echte” vinyllijm, zoals de Eurocol 540 Eurosafe Spe-

cial of 640 Eurostar Special. Werk in gedeelten zodat de lijm niet 

teveel droogt voor de patronen worden aangebracht. Rol de lijm 

na met een vachtroller om doortekening van kitrillen te voorkomen  

en werk in de half natte lijm. Steeds na het aanbrengen van een 

gedeelte, dit zorgvuldig nawalsen.

Het uitzetten van een patroon in een ruimte
Bij het leggen van een patroon is het beginpunt erg belangrijk. 

Vervelend en bovendien geen gezicht als je bij de wand eindigt 

met een strookje van 2 cm. Dus ook hier geldt... meten is weten. 

Uitganspunt is meestal het midden van de ruimte. Bij meerdere 

geschakelde ruimtes begin je met het midden van de grootste 

ruimte. De basis voor het uitzetten van tegels (in welke vorm dan 

ook) zijn de loodlijnen (voor een uitgebreide beschrijving zie het 

Forbo vloerenboek op www.forbo-flooring.nl/meesterwerk). 

Deze methode kan ook gewoon worden gebruikt voor het uitzet-

ten van tegels die diagonaal worden gelegd of driehoeken en 

ruiten. 

Met een warmteweerstand van 0,0145 m2.K/W, 

ook uitstekend toepasbaar in combinatie  

met vloerverwarming/-koeling.
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Vanuit het middelpunt wordt de vloer geïnstalleerd. Leg langs 

beide lijnen tegels los uit om te kijken of de aansluiting bij wanden 

aan beide kanten gelijk is en niet kleiner dan een halve tegel. Indien 

nodig kan een halve tegel worden opgeschoven. 

Hierna kan men beginnen met het verwerken van de tegels.

Het pasmaken 
Voor het pasmaken van de randtegels bij vierkante tegels is een 

handige methode waarbij de randtegel precies op de laatste hele 

tegel in dezelfde rij wordt gelegd en met een andere, even grote 

tegel tegen de wand wordt afgekrast. Deze methode is bij de 

meeste stoffeerders wel bekend en wordt ook uitgebreid beschre-

ven in het Forbo Vloerenboek.

De Diamond en de driehoek hebben verschillende mogelijkheden 

van installeren en ook de werkwijze bij het pasmaken langs de 

kanten is iets minder vanzelfsprekend. Een aantal patronen wordt 

hiernaast als voorbeeld uitgewerkt. Voor deze items is wel wat 

meer tijd vereist voor de installatie in verband met het letten op 

het juiste patroon.

Het is raadzaam om de gedeelten, waar op maat moet worden 

gesneden, eerst los pas te maken en daarna pas te verlijmen. Op 

deze manier wordt voorkomen dat de lijm al teveel gedroogd is 

en dat er tijdens het afschrijven lijmresten op de tegels terecht 

komen. 

Ruit- en driehoekpatroon
Maak een mal voor het afschrijven van de tegels. De lengte van 

de mal komt overeen met de te overbruggen afstand. Afhankelijk 

van het patroon is dit de doorsnede van 2 tegels (zie ruit) of 1 tegel 

(zie driehoek). 

Plaats de tegel zoals bij standaard tegels precies op de voorlig-

gende tegel, plaats de mal tegen de wand en schrijf de tegel af. 

Snij de tegel in met het rechte mes en daarna ‘arm’ door met 

het haakmes. De tegel past nu sluitend. 

Snij alle tegels over de lengte van de wand, verlijm de vloer, plaats 

de tegels en wals ze goed aan. Mocht dit te smal worden dan kan 

met deze methode de laatste (hele) rij tegels eerst los uitgelegd 

worden. Het te lijmen oppervlak is dan wat groter/overzichtelijker.

A

A

A

A

Let op: OAK XL
Aan de lange zijde voorzien van v-groef, 

dus niet rondom!

Voor de diverse mogelijkheden en patronen, 
zie ook www.forbo-flooring.nl/meesterwerk



Zoals in het voorwoord al genoemd gaat Forbo Education zich dit 

jaar nog meer richten op trainingen op maat. Daarnaast hebben 

we natuurlijk ook weer een aantal traditionele trainingen op het 

Forbo terrein. 

EEUWIGE ROEM

FORBO EDUCATION

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl
meesterwerk@forbo.com
Eindredactie: Michelle van der Wel
Afdeling Techniek & Opleiding 
Tel: 075 647 78 87

Wilt u MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

U kunt zich abonneren via email: meesterwerk@forbo.com

Vermeldt u hierbij of u MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen. 

Ook kunt u zich aanmelden via onze site: 

www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.

Deze keer een mooie decoratieve Marmoleumvloer in Basisschool 

De Schakel te Vinkeveen. Projectontwikkelaar Nina Kremers wilde 

een deel van het Vinkeveense karakter in de school brengen; 

waterland met riet, gras en eilanden. Dit is door Forbo’s Ontwerp-

service vertaald in een vrolijke, decoratieve, waterblauwe Marmo-

leumvloer met vrolijke werkeilanden in de gang en graskleurig 

Marmoleum in de lokalen. Op deze manier is het grijze prefab 

gebouw met minimale kosten een kleurrijke school geworden. 

De vloer is gelegd door Borrenbergs Projecten en Interieurstudio 

te Luyksgestel. Zij hebben uitstekend werk geleverd en krijgen de 

Forbo sporttas toegestuurd. 

Heeft u ook een vloer met Forbo materiaal gelegd die een vermelding 

in deze rubriek verdient? Stuur dan een foto met toelichting naar 

meesterwerk@forbo.nl.

De Forbo Ontwerpservice is een gratis service. Voor uw project wordt 

een materiaal- en kleuradvies uitgewerkt, rekening houdend met de 

verschillende aspecten van het interieur en altijd in overleg met de 

wensen van de opdrachtgever. Wilt u ook gebruik maken van deze 

gratis service? Stuur dan een mail naar michiel.van.nieuwland@forbo.

com. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

U kunt zich vanaf nu opgeven voor de volgende trainingen: 

Installatietraining basis: 8, 9 en 10 oktober 2013  

Installatietraining gevorderden: 15 en 16 oktober 2013  

Installatietraining lassen: 22 oktober 2013

Inschrijven kan via onze site, of telefoonnummer 075-6477234

Fotograaf Erik Poffers

Meer we ten over he t onderhoud van 
Marmoleum Topshie ld 2?

Kijk eens op ons Forbo Youtube kanaal:
www.youtube.com/user/Forboflooringcom

Ook voor trainingen 
op maat!


