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Inteligentní vinyl
Novilon® v rolích

Žijte svůj život s podlahou vytvořenou přímo pro něj.
Novilon® je nejen krásně designová, ale i plně funkční
krytina, která si vás získá svými benefity. Speciální 
bezpečnostní prvek Aquagrip zaručí, že podlaha vašeho
domu bude praktická a bezpečnější pro chůzi.
Trvanlivost a odolnost vůči poškrábání i skvrnám je 
podpořena ochrannou vrstvou Diamond Seal. Funkční
vylepšení povrchové úpravy Noviclean propůjčí krytině
přirozeně matný vzhled, usnadní každodenní úklid 
a ochrání Novilon® vůči špíně a šmouhám. O komfort 
při chůzi, tepelnou i zvukovou izolaci se stará rubová
mechanická pěna, která navíc zajišťuje materiálu 
tvarovou paměť. Svůj Novilon® si můžete vybrat 
z rozmanité nabídky dekorů, vytvořených v souladu 
s posledními trendy v bydlení.

Vhodný pro alergiky
Bezespárost a kompaktnost
materiálu Novilon® v kombi-
naci s jeho povrchovou 
úpravou umožňuje snadno 
a především efektně stírat
všechny nečistoty i prach.
Tímto je zaručen hygienicky
čistý povrch, který ocení 
především alergici, astmatici

či malé děti, které si tak rády hrají na zemi.

Tichý a komfortní
Konstrukce mechanické rubo-
vé pěny s tvarovou pamětí se
stará o komfort při došlapu 
i pohodlí 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.

Praktická krytina v rolích
Až 4m šíře rolí umožní 
instalovat krytinu Novilon® 
i Novilux® vcelku. Vzniká tak
bezespárý povrch, který je

hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve 
spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.

měkká rubová pěna s tvarovou
pamětí a dlouhotrvající flexibilitou

ochrana povrchu zvyšuje odolnost
krytiny vůči poškrábání i skvrnám

bezpečnější povrch pro chůzi 
i při postřiku nebo politím vodou,
popř. jinou tekutinou

přirozeně matný povrch 
se snadnou údržbou



Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

2; 3 a 4 m 2,40 mm 0,25 mm
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• Rozmanitý výběr moderních dekorů v lákavých dezénech dřeva,
dlažby i celoplošných vzorech

• Vysoký komfort při chůzi s redukcí kročejového hluku 16 dB 
a odolnou nášlapnou vrstvou 0,25 mm

• Skvělý poměr kvality a ceny pro každý interiér vašeho domova



Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

2; 3 a 4 m 2,40 mm 0,25 mm

5901 5902 5903 5904 5929 5930

5937 5938 5932 5933 5935 5936

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Proč si vybrat Novilon® v rolích? 

✓ Prověřená kvalita se zárukou 20 let 
✓ Vinyl v rolích – celistvý hygienický povrch 
✓ Trvanlivý a odolný vůči otěru 
✓ Rubová mechanická pěna s tvarovou pamětí 
✓ Snižuje kročejový hluk až o 17 dB 
✓ Nestudí – pocit tepla pod nohama 
✓ Komfortní při každém kroku 
✓ Snadno se udržuje a čistí 
✓ Vhodný pro alergiky 
✓ Rozlitá voda ani jiné tekutiny neuškodí 
✓ Působivé moderní vzory pro všechny interiéry 
✓ Reálnost v každém detailu – dokonalá 

struktura dřeva, dlaždic i celoplošných vzorů 
✓ Vhodný k instalaci na podlahové topení 



Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

2 a 4 m 3 mm 0,7 mm

5522 5523 5520 5521 5527 5526

5524 5528 5529 5525 5514 5516

5530 5531 5532 5533 5535 5538

5548 5544 5547 5546

20 cm
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• Ušlechtilý vzhled autentických dřevěných dekorů a moderní pojetí textilních 
a celoplošných struktur

• Vysoce odolná nášlapná vrstva 0,7 mm v kombinaci s kročejovým útlumem 17 dB

• Unikátní konstrukce splňující parametry použití v náročném 
prostředí včetně komerční zátěže



Inspirace pro vás
Novilon® do každého interiéru

Každý interiér má svoji atmosféru i své požadavky 
a specifika na podlahovou krytinu, přesto všechny může
propojit unikátní měkčený vinyl v rolích Novilon®. Svým 
charakterem, vlastnostmi i funkčností najde uplatnění 
ve všech místnotech vašeho domova.

Odolnost i trvanlivost prověří zátěž v kuchyni, dětském
pokoji nebo ve vstupní hale. Krásné nadčasové dekory,
propracované do nejmenšího detailu, zútulní obývací
pokoj, ložnici nebo pracovnu. Komfort při došlapu,
pocit tepla pod nohama i kročejový útlum podpoří klid 
a pohodu v ložnici nebo dětském pokoji.

Ve všech místnostech pak oceníte bezespárý povrch, kde
se neusazují nečistoty a který se snadno uklízí a udržuje.
Inspirujte se našimi interiéry nebo si navrhněte svůj 
s oblíbeným dekorem v našem plánovači podlah přímo
na www.forbo-flooring.cz/planovac

komfortní s nadčasovým 
designem pro rodinnou pohodu

OBÝVACÍ POKOJ

útulný a příjemný pro vaše pohodlí, poskytující pocit
tepla pod nohama a redukci kročejového hluku

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ

vysoká odolnost a dlouhá 
trvanlivost pro každodenní zátěž

CHODBA, PŘEDSÍŇ
ideální bezespárá podlaha pro snadný 
úklid všech nečistot

KUCHYNĚ

Novilon® Viva 5921

Novilon® Viva 5909

Novilon® Viva 5906 Novilon® Viva 5932



příjemná atmosféra dřevěných i celoplošných dekorů navržených 
také pro instalaci na podlahové topení

OBÝVACÍ POKOJ

bezpečný a odolný pro dětské 
hry, vhodný pro alergiky 

DĚTSKÝ POKOJ
praktická krytina v moderních 
odstínech pro každý interiér

KUCHYNĚ

designově atraktivní a funkční 
s dlouhou trvanlivostí 

PRACOVNA

Novilon® Viva 5924

Novilon® Viva 5919

Novilon® Viva 5902 Novilon® Viva 5930



Technické specifikace

Garance 20 leté
záruky

Kvalitou produktů
Novilon® a Novilux®
jsme si jisti, proto 
na ně poskytujeme
záruku 20 let.
S dodaným mate-
riálem žádejte 
originální záruční

list, kde jsou uvedené podrobné záruční
podmínky.

Více informací o krytině Novilon® najdete 
na webu www. novilon.cz
nebo u vašeho prodejce

vhodný k instalaci na 
podlahové topení

snadný úklid všech 
nečistot a skvrn

Průřez podlahovinou Novilon®/
Novilux® – skladba jednotlivých 
vrstev
1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva 
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru 
4. Vrstva skelného rouna 
5. LDF rubová vrstva – mechanická

pěna s tvarovou pamětí

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986 a EN 653

Novilon® VIva Novilux® Traffic

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,40 mm 3,00 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 třída 23 třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 třída 31 třída 33/42

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,25 mm 0,70 mm

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

Délka role EN-ISO 24341 30 m 25 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca 1850 gr/m2 cca 2550 gr/m2

Odolnost vůči opotřebení EN 660 třída T třída T

Protikluznost – Aquagrip DIN 51130 R10 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 16 dB 17 dB

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

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm ≤ 0,15 mm

Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ stupeň 6 ≥ stupeň 6

Při krátkodobém působení zředěných kyselin,
Odolnost vůči chemikáliím EN-ISO 26787 olejů a mastnoty nedojde ke změnám 

vlastností materiálu.

Rozměrová stálost EN-ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10%

Tepelná izolace EN 12664 0,0264 m2 K/W 0,0300 m2 K/W

Pocit tepla pod nohama DIN 52614 vyhovující vyhovující

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

REACH Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl,S1 Bfl,S1

Protikluznost EN 13893 µ > 0,3 (Aquagrip) µ > 0,3 (Aquagrip)

Tepelná vodivost EN 12524 0,25 W/m2K 0,25 W/m2K

Antistatičnost EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 m, 4 m) 
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.
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