
     

Digitaal in nieuwe dimensies 

Met de relaunch van de succesvolle collectie EXPONA COMMERCIAL zet objectflor 

vanaf 2021 versterkt in op digitale presentatie en multimedia tools. De collectie 

omvat populaire klassiekers en nieuwe decors die het authentieke ambacht laten 

herleven. 

De EXPONA COMMERCIAL collectie heeft in meer dan tien jaar naam gemaakt als de 

ideale vloer voor kantoor- en projectinrichting. Bij de Relaunch 2021 krijgt niet alleen 

de selectie van decors een update. Met de presentatie van de collectie slaat 

objectflor een nieuwe koers in. De grens tussen het collectieboek met originele 

stalen en de presentatie in interieurs verdwijnt Bij iedere decorafbeelding staat een 

QR-code, waarmee men op de website van objectflor komt en meer informatie, 

beeldmateriaal en alle technische specificaties krijgt aangeboden. Met de visualizer 

tool Live! Mijn ruimte kan het gekozen decor in slechts drie stappen in iedere 

interieurafbeelding worden gelegd: Live! Mijn ruimte openen, foto met de 

smartphone maken en de gewenste vloer digitaal leggen. Een vloer ontwerpen was 

nog nooit zo snel en eenvoudig.  

Goed design - zichtbaar en voelbaar  

De relaunch staat onder het motto PROFESSIONAL. AUTHENTIC. DIGITAL en focust op 

de perfecte oppervlakken met authentieke structuren van EXPONA COMMERCIAL. 

Speciale structuren pakken de karakteristieken van de print zichtbaar en voelbaar op. 

De decors krijgen zo nog meer uitstraling en zorgen juist in projecten met intensief 

gebruik voor sfeer.  

30 designs zijn nieuw en exclusief ontwikkeld voor de relaunch van de collectie. Heel 

bijzonder zijn de houtdecors die het oude ambacht nog eens extra accentueren: zoals 

bijvoorbeeld Versailles tegels met diagonaal vlechtwerk of korte Parquet-planken 

voor sfeervolle visgraatpatronen. Daarnaast vormen de nieuwe terrazzodecors een 

echte blikvanger, tot aan heel fijn microterrazzo aan toe. De nieuwe EXPONA 

COMMERCIAL collectie omvat in totaal 53 authentieke houtdecors, 18 moderne 

steendecors en 9 effectdecors. De meest populaire klassieke en moderne designs 

waar een grote vraag naar is, blijven in het assortiment. 
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objectflor Art und Design Belags GmbH 

objectflor is een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige elastische 

vloeren voor project- en woninginrichting in Europa. 55 miljoen vierkante meter aan 

gelegde EXPONA-vloeren vormen het bewijs van de bijzondere competentie op het 

gebied van LVT-designvloeren. Het in 1989 in Keulen opgerichte bedrijf is een 

dochteronderneming van het Britse James Halstead Flooring. Binnen de 

ondernemingsgroep beheert objectflor 19 landen in Centraal-Europa. Een speciaal 

pluspunt is het moderne logistieke centrum van objectflor met een hoge 

opslagcapaciteit dat borg staat voor extreem korte levertijden 
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