
komfort při každém kroku

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

Pro snadné čistění skvrn i šmouh. S přirozeným 
designem a matným vzhledem. Novilon® je podlaha
přátelská k alergikům.

Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň protikluznosti 
není snížená ani při postřiku nebo politím tekutinou.

Chrání podlahu před
skvrnami i otěrem,
zvyšuje její odolnost
proti poškrábání 
a prodlužuje trvanlivost.

vinyl pro

Technické specifikace

Tloušťka materiálu (mm)

Nášlapná vrstva (mm)

Šíře rolí (m)

Kročejová neprůzvučnost

Oblast použití EN-ISO 10874

– povrchová úprava
Chrání vinyl a také usnadňuje čištění 
i údržbu

rubová mechanická pěna
poskytuje komfort při chůzi, flexibilitu,
tvarovou paměť materiálu a snižuje
kročejový hluk

Transparentní nášlapná vrstva
Tvoří základ pro vysokou odolnost
materiálu

Výrazná vrstva s potiskem dekoru
Zajišťuje vysokou kvalitu dezénu 
s opakováním vzoru od 1,5 m

Vrstva skelného rouna
Její vysoká hustota se postará 
o vynikající rozměrovou stálost

Prodejní cena

 3,2 / 2,4

0,35 / 0,25

2; 3; 4 

17 dB / 16 dB

23; 32 / 23; 31

Nova / Viva 



vysoká odolnost a komfort při každém kroku

Vylepšená rubová mechanická pěna zajišťuje
vysoký komfort chůze, dlouhotrvající flexibilitu,
vysokou odolnost, snižuje hlučnost kroků 
a poskytuje vinylu tvarovou paměť.

Autentická V spára u podélných
hran prken spojí funkční
přednosti rolového materiálu 
se vzhledem podlahy v dílcích.

Díky až 4m šíři rolí je pokládka 
jednoduchá, rychlá a bezespárá.

Pro snadné čistění skvrn i šmouh. S přirozeným
designem a matným vzhledem. Novilux® je podlaha
přátelská k alergikům.

Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň protikluznosti
není snížená ani při postřiku nebo politím tekutinou.

Chrání podlahu před skvrnami i otěrem,
významně zvyšuje její odolnost proti 
poškrábání a prodlužuje trvanlivost
i v komerční zátěži.

vinyl pro

Technické specifikace

Tloušťka materiálu (mm) 3,0

Nášlapná vrstva (mm) 0,70

Šíře rolí (m) 2/4 

Kročejová neprůzvučnost 17 dB

Oblast použití EN-ISO 10874 33/42

– povrchová úprava
Chrání vinyl a také usnadňuje čištění 
i údržbu

rubová mechanická pěna
poskytuje komfort při chůzi, flexibilitu,
tvarovou paměť materiálu a snižuje
kročejový hluk

Transparentní nášlapná vrstva
Tvoří základ pro vysokou odolnost
materiálu
Výrazná vrstva s potiskem dekoru
Zajišťuje vysokou kvalitu dezénu 
s opakováním vzoru od 1,5 m
Vrstva skelného rouna
Její vysoká hustota se postará 
o vynikající rozměrovou stálost

Prodejní cena




