
VINYL PRO ŽIVOT

tradiční vinyl v rolích... S EXKLUZIVNÍM 
DESIGNEM



S podlahou Novilon zažijete
opravdovou pohodu 
a komfort. Je příjemná pro
chůzi naboso a vhodná pro
podlahové topení. Současně
pohlcuje hluk a tlumí až 
15 dB. 

Údržba podlahy Novilon je
opravdu snadná. Neulpívají
na ní nečistoty a šmouhy od
obuvi lze snadno odstranit.
Podlaha je odolná vůči rozlité
vodě, kávě či vínu. Je antista-
tická, jednoduše z ní setřete
prach a nečistoty.

Podlaha Novilon se nesmršťuje
ani nekroutí. Je hladká, celistvá
a rovná. Mechanická pěna 
s tvarovou pamětí zaručí 
komfort, pohodlí i odolnost
vůči otlakům.

Novilon je nezaměnitelně
krásná podlaha. Její přirozený
matný vzhled, originální
dekory i propracované detaily,
to je to, čím vás Novilon
nadchne. Navíc se vyrábí bez
ftalátů a za použití zelené
energie. 

Pohodlná a praktická podlaha pro každý interiér, to je Novilon!
Od základu promění vaši místnost v útulný prostor. Můžete se
na ni spolehnout, neboť se snadno uklízí, je komfortní pro
chůzi i naboso a kochat se můžete jejím krásným vzhledem.
Právě originální holandský design je to, co Novilon odlišuje 
od ostatních vinylů. Je to unikátnost každého dekoru, jeho
hloubka i minimum opakování. Máte-li na podlaze položený
Novilon, návštěva jej jen stěží rozpozná od dřeva nebo betonu.
Vy však oceníte jeho benefity jako hřejivost, pohlcení hluku
nebo trvanlivost.

PRAKTICKÝ | PŘÍJEMNÝ | ESTETICKÝ

Novilon Nova objekt | 5747

protikluznost

snadný úklid –
odpuzuje 
nečistoty

mechanická pěna 
s tvarovou pamětí

odolnost 
a ochrana před
opotřebením bez ftalátů



5749

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.
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KUCHYNĚ | praktická, bezespárá podlaha pro
snadný úklid

Novilon Nova objekt | 5747

Novilon Nova objekt | 5741

Novilon Nova objekt | 5749

OBÝVACÍ POKOJ | komfortní s nadčasovým 
designem celoplošných vzorů a parket

Novilon Nova objekt | 5746

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ | útulný, bezpečný, 
tichý pro vaše maximální pohodlí

Ideální pro téměř každou místnost v domě.
Komfortní pro obývací nebo dětský pokoj.
Exkluzivní práce holandských designérů je
zárukou krásné nadčasové kolekce podlah

pro všestranné použití. Novilon Nova objekt
je vyroben pro osobitý a stylový interiér,

právě pro ten Váš! 

PRO STYLOVÝ INTERIÉR
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Při vývoji krytiny Novilon Nova objekt jsme si kladli 
za cíl vyrobit atraktivní podlahu s těmi nejlepšími
funkčními vlastnostmi vhodnou jak do bytů, tak i do
komerčních prostor.

FUNKČNÍ PODLAHA
S ORIGINÁLNÍM DESIGNEM

GARANCE 20 LET ZÁRUKY 
Za kvalitou podlah Novilon 
Nova objekt si stojíme, proto 
na ně poskytujeme záruku 20 let. 

Novilon Nova objekt | 5751

PŘÍJEMNÁ NA DOTYK – 
KOMFORT PŘI DOŠLAPU

100% BEZ FTALÁTŮ VYROBENA 
ZA POUŽITÍ ZELENÉ ENERGIE

VHODNÁ K INSTALACI NA
PODLAHOVÉ TOPENÍ

Novilon Nova objekt | 5742

Novilon Nova objekt | 5740



1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva 
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru 
4. Vrstva skelného rouna – vynikající

rozměrová stálost 
5. LDF rubová vrstva – mechanická 

pěna s tvarovou pamětí
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Praktická krytina v rolích

DO KAŽDÉHO INTERIÉRU – bytového i komerčního

Až 4m šíře rolí umožní in sta lovat 
krytinu Novilon vcelku. Vzniká tak 
bezespárý povrch, který je hygienický,
neboť prach a nečistoty se neusazují 
ve spárách a navíc se velice jednoduše
stírá a uklízí.

Průřez podlahovinou Novilon –
skladba jednotlivých vrstev

Více informací o krytině Novilon
najdete na webu

www.forbo-flooring.cz/novilon

nebo u vašeho prodejce:

Novilon splňuje požadavky normy ISO 26986

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,20 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,50 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 Třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 Třída 33

Šířka role EN-ISO 24341 400/200 cm

Délka role EN-ISO 24341 cca 30 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca 2100 g/m2

Odolnost vůči opotřebení EN 660 Výborná

Protikluznost DIN 51130 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 15 dB ΔLw

Odolnost vůči kolečkům (kolečka typu W) EN-ISO 4918 Vynikající

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 < 0,10 mm

Barevná stálost ISO 105-B02 Modrá škála 6/7

Odolnost vůči chemikáliím EN-ISO 26787 Velmi dobrá

Rozměrová stálost EN-ISO 23999 ≤ 0,10 %

Tepelná izolace EN 12664 0,0223 m2 K/W

Pocit tepla pod nohama EN 52614 W1:40 / W10: 210

Novilon splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl,S1

Protikluznost EN 13893 Třída DS

Tepelná vodivost EN 12524 Ano

Antistatičnost EN 1815 ≤ 2 kV (antistatický)

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez
prahů různé šířky pásů (2m a 4m) a různé výrobní šarže.
Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého
vzorku ve vzorkovníku. Při pokládce na podlahové topení je
nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota 
vytápěného potěru nesmí přesáhnout 27 °C.




