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vlastnosti

KRÁSNÝ VZHLED A BEZPEČNOST

Novilon® je krásnou i bezpečnou podlahou současně.
Matný povrch zaručuje zvýšenou úroveň protikluznosti
R10. Novilon® je tak bezpečný pro chůzi i při postříkání
vodou. Realistický vzhled a krása vzoru plně vynikne 
v celé šíři i v tom nejmenším detailu. Dekory vznikají sou-
tiskem až 6 válců, čímž design získává na plastičnosti 
a navíc obvod válce 1,5 m zaručuje minimum opakování
pro přirozený vzhled podlahy.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Zvolíte-li podlahu Novilon®, bude pro vás úklid opravdu
hračkou. Díky celistvému povrchu bez spár a vylepšení
NoviClean pro snadné čištění z povrchu jednoduše
odstraníte všechny nečistoty i prach. Nemusíte se 
obávat rozlité vody, kávy nebo vína. Stačí vylité tekutiny
či pevné nečistoty ihned setřít a podlaha může opět bez-
chybně fungovat. Novilon® lze pravidelně vytírat
mopem, stírat na sucho prachovým mopem či vysávat.

KOMFORT

Novilon® je komfortní podlaha po všech stránkách.
Ověřená konstrukce rubové mechanické pěny se stará 
o pohodlí při došlapu i komfort při delším stání.
Navozuje také příjemný pocit tepla pod nohama
a snižuje hlučnost kroků až o 17 dB, což oceníte 
zejména při pobíhání dětí nebo sdíleném bydlení.
Novilon® je vhodný pro instalaci na podlahové topení.

Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň
protikluznosti není snížená ani při
postřiku nebo polití vodou, popř.
jinou tekutinou.

Vylepšení pro snadné čistění skvrn 
i šmouh. Navíc s přirozeným designem 
a matným vzhledem.

Měkká rubová mechanická pěna 
umožňuje vysoký komfort chůze,
zaručuje dlouhotrvající flexibilitu,
snižuje hlučnost kroků a poskytuje
vinylu tvarovou paměť.



vlastnosti

ODOLNOST A TRVANLIVOST

Neposedné děti, domácí zvířata nebo třeba rozlitá káva...
to dá podlaze jistě zabrat. Právě proto Novilon® Nova
vyniká odolností a trvanlivostí pro každodenní zátěž
ve vaší domácnosti. Povrchová úprava Diamond Seal 
snadno ochrání krytinu před různými skvrnami 
i otěrem a ještě zvýší její odolnost proti poškrábání.
Rubová mechanická pěna LDF s tvarovou pamětí pak
přispívá k odolnosti vůči otlakům od židlí i nábytku.

KVALITA A FUNKČNOST

Prověřený výrobní postup,prvotřídní suroviny i kvalitní zpra-
cování, tím vším se může pochlubit krytina Novilon®. Každá
fáze výroby je pečlivě monitorována a kontrolována. Jed-
notlivé funkční vrstvy krytiny Novilon® se vzájemně doplňu-
jí a společně vytváří spolehlivou podlahovinu. Kvalita zava-
zuje, proto garantujeme dlouhou životnost podlahy Novilon®.
K dodanému materiálu Novilon® žádejte originální záruční
list, kde jsou uvedeny podrobné záruční podmínky.

VINYL ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ

Péči o životní prostředí přikládáme stěžejní význam.
Zelená elektřina použitá při výrobě, dlouhá životnost
našich krytiny, jednoduchá údržba a recyklace – 
to jsou důvody, proč je Novilon® šetrný k životnímu 
prostředí. Certifikát ISO 14001 je toho důkazem.

Povrchová úprava chrání podlahu
před skvrnami i otěrem, zvyšuje její
odolnost proti poškrábání a prodlužuje
trvanlivost.

Kvalitou produktů Novilon® jsme si
jisti, proto na ně poskytujeme záruku
20 let pro bytové použití.

EKOLOGICKÝ BENEFIT

Vyrábíme vinylovou krytinu Novilon® 
v Evropě (výrobní závod Coevorden, NL),
kde musí splňovat nejpřísnější možnou
současnou i budoucí legislativu pro obsah
chemických látek REACH.



luxusní podlaha 
s nádechem elegance

Kolekce Novilon® Nova je ceněna pro svůj unikátní,
nezaměnitelný design. Přináší dřevěné dekory 
s realistickou kresbou, propracované do všech
detailů včetně letokruhů a suků, ovšem vždy se
všemi výhodami vinylu.

Vinylová podlaha Novillon® Nova v dřevěném
dekoru se vám nikdy nezkroutí, nebude skřípat
nebo se rozesychat. Můžete ji jednoduše vytírat
vodou a přitom si vaše návštěvy budou lámat
hlavu, kde jste koupili tak výhodně dřevěnou pod-
lahu. Matný vzhled, přirozené dekory i široká 
a extra dlouhá prkna, to je Novilon® Nova v celé své
kráse.

Oblíbili jste si dlažbu? V kolekci Novilon® Nova
najdete moderní dlaždice, které nestudí.

Šíře role: 2; 3 a 4 m
Akustické vlastnosti: 17 dB
Záruka 20 let

MODERNÍ ŠIROKÁ

PRKNA S RELIÉFNÍ

STRUKTUROU DŘEVA

PROPRACOVANÁ DO

NEJMENŠÍHO DETAILU
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přehled kolekce

Šířka: 2; 3 a 4 m
Celková tloušťka: 3,2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,35 mm
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plánujte podlahu 
podle svých 

představ

www.forbo-
flooring.cz/planovac
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zútulní váš domov
Podlaha je stěžejní částí interiéru. To jak vypadá, jaké má vlastnosti
a jak funguje, se promítá do celkového charakteru a atmosféry
dané místnosti. Snažte se proto zvolit krytinu, která splní všechna 
kritéria. Novilon® je léty i nesčetnými instalacemi dokonale 
prověřená podlaha.

Novilon® obstojí při zátěži špinavých bot v předsíni. Jednoduše
zvládne zútulnit obývací pokoj.Nezalekne se rozlitých tekutin nebo
vysypaných pokrmů v kuchyni. Poskytne dostatek komfortu 
a protikluznosti pro vaše pobíhající a hrající si děti. Luxusní pocit
tepla pod nohama vykouzlí Novilon® nejen v ložnici. Dlouhodobě
odolá pojezdu kolečkové židle ve vaší pracovně.

Na podlahu Novilon® se můžete spolehnout, kdekoliv ji budete
instalovat. Vždy bude skvěle fungovat.

KAM NOVILON® POUŽÍT?
Kamkoliv potřebujete. Novilon® v rolích je navržen pro tu
nejvyšší zátěž v bytovém segmentu. Kuchyň, jídelna,
obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, chodba, pracovna
nebo koupelna, tam všude najde krytina Novilon® svoje
uplatnění.

5126



pětihvězdičkový vinyl
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VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PRODEJCE
podlahovin NOVILON®

nebo navštivte přímo

www.novilon.cz

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986

Celková tloušťka EN-ISO 24346 3,20 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,35 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 třída 32

Šířka role EN-ISO 24341 400/300/200 cm

Délka role EN-ISO 24341 25 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca. 2400 g/m2

Odolnost vůči opotřebení 660-1 třída T vynikající

Protikluznost – Aquagrip DIN 51130 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 17 dB

Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W) EN-ISO 4918 velmi dobrá

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 < 0,20 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 0,0352 m2 K/W

Pocit tepla pod nohama DIN 52614 vyhovující

Podlahové topení Obecně vhodné pro teplovodní systémy (u elektrických
systémů až do povrchové teploty 27 °C)

REACH Současné požadavky nařízení jsou dodrženy

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl,S1

Protikluznost – Aquagrip EN 13893 třída DS µ > 0.3

Tepelná vodivost EN 12524 0,25 W/m2K

Statická elektřina EN 1815 non-statický

Průřez podlahovinou Novilon® 

1. Diamond Seal – povrchová úprava

2. Transparentní nášlapná vrstva 

3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru 

4. Vrstva skelného rouna 

5. LDF rubová  mechanická pěna
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snadný úklid

vhodný k instalaci 
na podlahové topení

www.forbo-flooring.cz
tel.: 239 043 011


