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Allura Flex Design Forbo Flooring é a solução para muitos dos desafios atuais com a instalação
autoportante com adesivo fixador de tac permanente. Este tipo de instalação é rápida, permite a
reutilização e substituição de peças isoladas e tem um impacto ambiental mínimo. Allura Flex está
disponível em padrões de madeira Allura Flex Wood e pedra/concreto Allura Flex Material.

Allura Flex Design Wood
As diversas opções de padrão de madeira da coleção Allura Flex Wood dão bastante espaço para a
criatividade. As réguas estão disponíveis em 4 dimensões, destacando a versão HP (régua em espinha) e
uma régua XL 150x28cm. O acabamento mate dá um aspeto muito realista ao material. Allura Flex tem
excelente estabilidade dimensional e um desempenho ótimo. A instalação é rápida e simples bastando
usar um adesivo fixador de tac permanente para fazer a colagem.

Allura Flex Design Material, Texturas Concreto, Mármore e Abstrato
Na gama Allura Flex encontra padrões mármore, texturas inspiradas no metal e no concreto. Estes
padrões adequam-se a qualquer espaço pela sua sutileza. Estão disponíveis em 50x50cm e 100x100cm.
Allura Flex tem excelente estabilidade dimensional e um desempenho ótimo. A instalação é rápida e
simples bastando usar um adesivo fixador de tac permanente para fazer a colagem.

Composição do Allura Flex Design Forbo Flooring
Allura Flex Design é formado por uma série de capas funcionais, cada
uma das quais cumpre uma função específica. O centro do produto é
uma capa impregnada com fibra de vidro que garante a estabilidade
dimensional e aumenta a flexibilidade, força e liberação da tensão. O
invés conta com 2 componentes: uma capa de espuma específica de
Forbo com função autoportante, e um invés solido com mais do 50%
de material reciclado que proporciona equilíbrio, conforto e força. Na
parte superior, uma capa de uso calandrada e transparente presta ao
produto maior durabilidade, equilíbrio e estabilidade.
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