
podlaha, která umí víc...

BYTOVÁ KOLEKCE V ROLÍCH

vinyl pro 



Komfortní
• Příjemný pocit tepla pod nohama • Vhodný na 
podlahové topení • Vynikající zvuková izolace 17 dB •
100% antistatické • Výborné protikluzné vlastnosti • 
Bezpečný pro chůzi • Přispívá ke zdravému vnitřnímu
prostředí

Udržitelný
• Záruka 20 let • Velmi trvanlivý a odolný vůči poškrábání
i opotřebení díky vylepšené vrstvě DiamondSeal •
Vhodný na schody • Odolnost vůči otlakům • 
Mechanická pěna s tvarovou pamětí

Krásný
• Přirozený matný vzhled díky reálnému reliéfu •
Originální design • Široká škála dekorů • Vinyl v rolích 
– celistvý povrch a snadná instalace • Vyrobeno 
v Holandsku

Funkční
• Lze položit na volno do 20 m2 • Snadná údržba díky
vrstvě odolné vůči nečistotám • Vynikající rozměrová
stálost, nesmršťuje se • Voděodolný • Vhodný pro 
alergiky • Bez ftalátů

Vinyl Novilon je navržen pro každodenní život. Krásná funkční
podlaha si vás získá svými unikátními vlastnostmi jako je 
bezpečnost při chůzi, odolnost vůči poškrábání i skvrnám 
a bezproblémová údržba. O komfort při chůzi, tepelnou 
i zvukovou izolaci se stará rubová mechanická pěna LDF 
s tvarovou pamětí. Je vyráběn bez ftalátů a s garancí 
záruky 20 let. 
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Podlaha Novilon je připravena žít s vámi každodenní život
a plně fungovat, abyste si ji mohli v klidu užívat.

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný
vzorník. Vzhledem k tiskové 
technologii se barvy vzorů mohou 
lišit od reálných odstínů.
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S dodaným 
materiálem žádejte
originální záruční
list, kde jsou 
uvedené podrobné
záruční podmínky.

SI VÁS ZÍSKÁ SVOJÍ FUNKČNOSTÍ

Hladký celistvý povrch se SNADNO ČISTÍ,
nevadí bláto, prach ani rozlité tekutiny.

Komfortní a příjemný na dotyk, nestudí 
a je vhodný také na PODLAHOVÉ TOPENÍ

Odolný a přitom šetrný k životnímu 
prostředí a zdravotně nezávadný, vyráběn
BEZ FTALÁTŮ



OBÝVACÍ POKOJ | komfortní s nadčasovým 
designem dřevin i celoplošných vzorů

PŘEDSÍŇ, CHODBA | vysoká odolnost a dlouhá 
trvanlivost, snadná a rychlá údržba

KUCHYNĚ | praktická, bezespárá podlaha
pro snadný úklid s vynikající odolností vůči otlakům

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ | útulný, bezpečný, tichý pro vaše 
maximální pohodlí
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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
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Praktická krytina v rolích

DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

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. novilon.cz

www.forbo-flooring.cz/novilon

nebo u vašeho prodejce:

Technické specifikace

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001.
Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu 
s ISO 14001.
Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních 
prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.

Novilon Viva splňuje požadavky normy EN ISO 11638

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,40 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,25 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 třída 31

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

Délka role EN-ISO 24341 cca 30 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca 2,0 kg/m2

Rozměrová stálost EN-ISO 23999 < 0,10 %

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,12 mm

Obsah pojidel v nášlapné vrstvě EN ISO 11638 Typ 1

Odolnost vůči kolečkům 
(židle s plastovými kolečky typu W) 

ISO 4918/EN 425 velmi dobrá

Barevná stálost ISO 105-B02 modrá škála 6/7

Odolnost vůči chemikáliím EN-ISO 26787 velmi dobrá

Protikluznost – Aquagrip DIN 51130 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 17 dB

Podlahové topení
Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy

(u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)

Emise z vnitřního ovzduší:  TVOC po 28 dnech ISO 16516 ≤ 0,02 mg/m3

Hodnocení životního cyklu 
LCA je základem pro zajištění minimálního dopadu

na životní prostředí.

Creating better environments

Obnovitelná elektřina 
Novilon Viva je vyráběn za použití 100% elektřiny 

z obnovitelných zdrojů.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

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

Protikluznost EN 13893 μ ≥ 0,3 (Aquagrip)

Antistatičnost EN 1815 ≤ 2 kV

Tepelná vodivost EN 12524 0,25 W/m•K


