Collectie

Zo stil kan een
mooie vloer zijn
Het is niet het eerste waar je aan denkt bij
Novilon, maar Novilon is een stille vloer. Anders
dan bijvoorbeeld laminaat of parket dempt
Novilon zowel omgevingsgeluid als contactgeluid
aanzienlijk. En dat kan heel aangenaam zijn als je
kinderen vriendjes over de vloer hebben. Of als je
kleinkinderen op bezoek zijn. Stil spelen kun je dan
wel vergeten, dus kun je maar beter een stille vloer
hebben. En dan hebben we het nog niet gehad
over eventuele onderburen. Die zullen met Novilon
minstens zo blij zijn.

Vtwonen combineert nu kamerbreed vinyl met luxe
pvc stroken. Fris, jong en eigentijds zijn de woorden
die de vtwonen vloerencollectie kenmerken. Kijk op
pagina 20 voor meer inspiratie. Ook nieuw is onze
collectie Pro. Deze kenmerkt zich door kleurrijke
vloeren die tegen een stootje kunnen. Door de extra
sterke beschermlaag is deze collectie geschikt voor
zwaar huishoudelijk en licht projectmatig gebruik.
Natuurlijk wilt u dat vocht en vuil buiten de deur
blijven. Maak kennis met onze Coral schoonloopmatten, lees meer hierover op pagina 32.

De Novilon collectie zit boordevol nieuwigheden.
Zo zijn de Prima en Viva collecties grotendeels
vernieuwd. Net zoals alle andere Novilon collecties
worden deze collecties in Nederland geproduceerd.
De designers hebben gezocht naar een perfecte
balans tussen eigentijdse, rustieke, moderne en
rustgevende ontwerpen om bij elke sfeer een
aansluitende vloer te bieden.

En tot slot nog even dit. Mensen vragen ons wel
eens: wat onderscheidt Novilon nu van andere
vinylvloeren? Zijn het die matte look en het fraaie
reliëf die voor een natuurlijke uitstraling zorgen?
Is ‘t het ontwerpteam dat ieder jaar weer enthousiast
de mooiste dessins ontwikkelt? Of is het die voelbare
kwaliteit die ervoor zorgt dat alle Novilon-vloeren
minimaal 10 jaar garantie hebben? We hoeven niet te
kiezen. Voor Novilon gaat het allemaal op. Dat maakt
de keuze gemakkelijk, niet?

Veel plezier met onze brochure.

➵

Stil spelen besta
at niet,
dus kun je maar
beter een
stille vloer heb
ben.
fusion
groots
6364
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De
comfortabele
vloer
Dat komt door de speciale structuur die de warmte
isoleert. Een belangrijke comfortplus is ook het feit dat
Novilon een stille vloer is. De geluiddempende werking
vermindert contact- en omgevingsgeluid aanzienlijk. Heel
concreet betekent dat minder geklos en getik en dus een
rustiger interieur. Dat is iets wat eventuele onderburen ook
zullen waarderen. Het feit dat Novilon uitstekend geschikt
is voor vloerverwarming én vloerkoeling maakt het
verhaal compleet.

nova klassiek
klassiek eiken
8196

➵

Een comfortabele vloer, dat is een vloer die lekker
warm is aan je voeten. Novilon is wat dat betreft
de norm.

fusion
lava
5704

er, wijn,
Koffie, thee, wat af.
je veegt het er zo

viva rustiek
verfijnd hout
6545

De
gemakkelijke
vloer
Novilon, daar heb je geen omkijken naar. Om te
beginnen heeft vuil er nauwelijks vat op. Dat komt door
Noviclean, en Novilon is de enige vloer die dat heeft.
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fusion
leem
5637

Schoenzoolstrepen zijn dan ook heel eenvoudig te
verwijderen. Verder is Novilon heel goed bestand tegen water,
koffie, thee, wijn, bier etc. Wel is het belangrijk dat je alles altijd
direct verwijdert, want sommige kleurstoffen zijn erg agressief.
Tot slot: Novilon krult en krimpt niet. Daarom kun je Novilon
tot 40 m2 prima los leggen. Het resultaat is een strakke vloer.

De
mooie
vloer

nova klassiek
klassiek eiken
6094
pro
diepzwart
2500

Novilon is onmiskenbaar een mooie vloer. Dat komt
door de zorg en de aandacht die onze ontwerpers
besteden aan de dessins en de uitstraling. En door
de zorgvuldigheid waarmee het is geproduceerd.
Novilon is niet voor niets het enige A-merk onder de
vinylvloeren.
Even over de dessins. Wat opvalt, is die matte en natuurlijke
look. Daarvoor is Diamond Seal verantwoordelijk. Een sterke
laag die ook nog eens zorgt voor krasbestendigheid. En dan
is er zoiets als dessinherhaling. Hoe groter de dessins zijn,
hoe natuurlijker de vloer oogt. De dessins van Novilon zijn
groot, maar liefst anderhalve meter. Vergelijk dat maar eens
met andere vinylvloeren.
Tot slot, en zeker niet onbelangrijk: Novilon kunt u naadloos
kamerbreed leggen. Als u dat door een vakman laat doen,
geniet u jaren van een strakke en oogstrelende vloer.

Skippybal, skateboard, hock
eystick
en kinderfiets… geen probleem
!

De
duurzame
vloer
Als je gekozen hebt voor je favoriete vloer, en als hij mooi
strak geïnstalleerd is door een vakman, dan wil je daar
lang plezier van hebben.

vtwonen
beton I
7314

Daarom heeft Novilon een stevige toplaag die beschermt
tegen slijtage, Diamond Seal. En om te voorkomen dat je van
die vervelende putten krijgt als je een stoel verplaatst, heeft
Novilon als enige Ldf. Zo veren de indrukken van kasten en
stoelpoten vanzelf weer omhoog.
Novilon blijft vlak en strak door de sterke basis van
glasvezelvlies. Tot slot heeft elke Novilon-vloer Aquagrip.
Dat zorgt ervoor dat het risico van uitglijden op een natte
vloer wordt beperkt. Het moge duidelijk zijn: Novilon neemt
duurzaamheid serieus en laat dat zien door minimaal 10 jaar
garantie te geven, en soms zelfs 12 tot 15 jaar.

vtwonen
pure grey
w66304

5

Fusion
6

amazone
5626

novilon collectie

Design en praktisch
Novilon Fusion laat zien dat design en praktisch
heel goed samen kunnen gaan. En dat heb je nu
precies nodig in een lekker familiehuis. Even over de
praktische kant: geen vlek is te gek voor Novilon, mits
je ’m direct weghaalt. En spelen wordt een stuk stiller
dankzij de geluiddempende werking. Dat is fijn.

Breedte: 2 en 4 meter
12 jaar garantie

schors
5613

warm
Strak en toch lekker
aan je voeten.

solid
5645

Familyproof
designvloer

➵

Amazone, een mix tussen een tropische houtsoort en
een print. Schors, een intense houtstructuur met een
verdiept reliëf. Flink met zijn 25 centimeter brede planken
in versteend hout. Het zijn maar een paar dessins van
de volledig vernieuwde Fusion-collectie. Ook in een
familiehuis moet een tikje glamour kunnen. Toch?

schors
5613
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Nova
elegant
8

modern eiken
6020

novilon collectie

Toonbeeld van klasse
Als het iets luxueuzer mag en een tikje eleganter, dan
kies je voor Nova elegant. Per slot van rekening moeten
stoffering en meubels mooi harmoniëren. Wat direct
opvalt, zijn de brede lange planken.

bourgondisch eiken
8074

Een palet aan
moderne houttinten
Voor Novilon wordt geen boom geveld, al kun je
dat nauwelijks zien. Zo fraai ogen de kastanje- en
eikenkwaliteiten. De harde toplaag en het fijne reliëf,
geven ze een matte uitstraling.

➵

Breedte: 2, 3 en 4 meter
15 jaar garantie

150 cm lang
e pl
en een subtie anken
l relief.

kastanje
8105

9

Nova
klassiek
10

klassiek eiken
8196

novilon collectie

Niet van echt te
onderscheiden
Nova klassiek is nauwelijks van echt te onderscheiden. De matte finish, de natuurlijke dessins,
de extra lange planken. Dit is Novilon op zijn best.

rustiek eiken
7797

Breedte: 2, 3 en 4 meter
15 jaar garantie

ook in de keuken blijft
Novilon als nieuw.

gestoomd beuken
8294

Klassiek met een twist

➵

Kwaliteit herken je onmiddellijk. Zo is dat ook met Nova
klassiek. Een vloer die je kiest omdat je op zoek bent naar
iets bijzonders. Iets klassieks, maar dan wel met een twist.
Deze vloeren combineren even goed met een traditioneel
interieur als met een interieur met moderne accenten.

fijn eiken
8268
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Viva
rustiek
12

verfijnd hout
6542

novilon collectie

Rustiek en
stil tegelijk
Dit is wat je noemt een hedendaagse collectie.
Viva rustiek past even goed in de hectiek van een druk
gezinsleven als in een klassiek modern appartement
waar niet dagelijks kinderen over de vloer zijn.

gerookt eikenhout
6526

Hout in de hoofdrol
Houttinten kleuren Viva rustiek. Eiken, kastanje en bamboe
om precies te zijn. Door de nog betere ‘embossing’ zijn
de planken nauwelijks van echt te onderscheiden. Met dit
verschil dat het contactgeluid minimaal is. Lekker rustig.
Zeker als je onderburen hebt.

bamboehout
6551

Breedte: 2, 3 en 4 meter
12 jaar garantie

Wist u dat b
ijna alle pl
anken
1.50 meter la
ng zijn?

➵
chique hout
7406

13

Viva
steen &
design
14

geweven
5766

novilon collectie

Subtiele tinten
Deze collectie bevat een aantal mooie steen-, betonen fantasiedessins. De subtiele tinten sluiten aan op
een breed scala aan interieurs. Naast de vraag voor
betonlook zien we dat een zachtere uitstraling van
de vloer belangrijk is geworden. Vandaar dat we
onze betondessins ook in warme grijstinten hebben
ontwikkeld en dat er ontwerpen met een textielmotief
zijn toegevoegd.

modern
5809

Helemaal van
dit moment:
de matte look
Dat zie je alleen bij Novilon, die prettige zacht matte
look. Dat ademt gewoon kwaliteit. En het past
bovendien bij een interieur waarin natuurlijke materialen
de hoofdrol spelen. Trouwens, in de slaapkamer op
de foto links ligt gewoon vloerverwarming. Dat is ook
helemaal van dit moment!

Breedte: 2, 3 en 4 meter
12 jaar garantie

➵
geweven
5766

Dankzij
Diamond Seal
krasvast.
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Viva
hout
16

elegant eiken
6305

novilon collectie

Uitgesproken
en eigen
De variatie in deze collectie is modern en
verrassend, een aanbod voor verschillende smaken
en stijlen. De designers hebben de focus gelegd
op bredere planken in vergrijsde tinten, met
een natuurlijke, matte houtstructuur. Weet dat
tegelijkertijd onderhoud en duurzaamheid ook dik
voor elkaar zijn.

Breedte: 2, 3 en 4 meter
12 jaar garantie

➵
uniek hout
5852

een
Brede planken geven
stoere uitstraling.

Mix van stoere
vergrijsde houtsoorten
De houtdessins van de collectie vormen een mix van
diverse houten. De stoere vergrijsde houten hebben een
breed plankmotief. De warme nieuwe klassiekers hebben
een subtiele plankbreedte en moderne, haast abstracte
houtdessins in een bijpassend design.

sierlijk hout
6152
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Prima
18

eik 11
89148

novilon collectie

Functionele vloer
Novilon Prima is een functionele vloer voorzien van
de zeer sterke Diamond Seal laag met Aquagrip.
Diamond Seal is een beschermende toplaag die borg
staat voor hardheid, krasvastheid en duurzaamheid.

➵

Breedte: 2, 3 en 4 meter
10 jaar garantie

Lekker stra
k en ka
dat ziet er g merbreed,
oed uit!

beton 2
89075

Unieke designs voor een
aantrekkelijke prijs
Deze collectie is speciaal ontworpen voor starters.
Een kwalitatieve vloer met unieke designs voor een
aantrekkelijke prijs. Maar de dessins en kleuren doen zeker
niet onder voor een andere Novilon vloer. De moderne
betonkleuren zijn stoer en vernieuwend en de houtdessins
zijn eigentijds en robuust.

grenen 2
89369
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vtwonen
20

raw denim
7444

novilon collectie

Unieke kamerbrede
collectie
Als sinds vele jaren werken de designers van Novilon
samen met het team van vtwonen om zo een eigentijdse
en veelzijdige vloerencollectie te ontwerpen. Een echt
persoonlijk interieur, dat is het streven. Dat begint
natuurlijk al meteen met de vloer.

skinny pink
7438

Persoonlijk
karakter
Deze collectie van elegant hout, aaibaar grove linnen
tot stoer denim, geeft elk interieur een persoonlijk
karakter. Helemaal vernieuwend is de combinatie van
kamerbreed vinyl en pvc stroken in één collectie. Je
hebt de keuze uit 10 kleuren vinyl en 10 pvc stroken
of tegels.

➵

Banen
Breedte: 2 en 4 meter
12 jaar garantie

perfect te gebruiken
.
met vloerverwarming
beton I
7314
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vtwonen pvc stroken
en tegels
Wilt u een vloer die u helemaal naar wens kunt
installeren? Bijvoorbeeld in een moderne visgraat, een
halfsteensverband of een wildverband? Dan zijn de luxe
Novilon vtwonen pvc stroken en tegels echt wat voor u.
Van spannende uni-houten tot eigentijdse eiken planken:
keuze te over.

➵

Wat u ook kiest, u bent met Novilon vtwonen
gegarandeerd van een mooie, praktische en stille vloer.
Met bovendien een garantie van 12 jaar.

pure grey
W66304

steel
S67428

22

Stoelpootputjes
verdwijnen snel.

black forest
W66121

novilon collectie

vanaf maart 2014 beschikbaar:
Brochure novilon pvc stroken
en tegels

bruin geruwd hout
W66150

pvc stroken
en tegels
Novilon pvc stroken zijn niet van echt te onderscheiden.
Vrijwel geen strook of tegel is gelijk en het natuurlijke en
matte reliëf zorgt voor een prachtige vloer. Sommige
dessins zijn voorzien van een V-groef waardoor de
afzonderlijke stroken of tegels extra opvallen. Er is een
keuze uit allerlei houtsoorten, natuursteenmotieven,
betondessins en een metaallook. Met bovendien een
garantie van 15 jaar.

➵

Uniek dessin met
realistisch reliëf.

natuurlijk zand
S67487

steigerhout
W66161, W66162,
W66163 en W66164
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Pro
24

chocolade en mokka
2383 en 2250

novilon collectie

Kleurrijke designvloeren voor
Intensief gebruik
Deze collectie biedt verrassende kleuren die passen in
de interieurtrends van vandaag en morgen en wordt
geleverd in neutrale tinten en frisse accentkleuren.
Door de sterke beschermlaag is Novilon Pro uitermate
geschikt voor zwaar huishoudelijk en licht projectmatig
gebruik.

grijs en limoen
2501 en 2510

Nederlands
fabricaat

➵

tijger
2218

De collectie wordt - net als alle andere Novilon
vloeren - in Nederland gemaakt. Novilon is een
vinylvloer die behaaglijk warm aanvoelt, een
minimum aan onderhoud vergt en het geluid
uitstekend isoleert. Novilon kan bovendien los
gelegd worden tot 40 vierkante meter.

Breedte: 2 en 4 meter
15 jaar garantie

Supersterk, dus ideaal
voor praktijkruimtes.

grijs en limoen
2501 en 2510
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Breedte: 200/400 cm
Dikte: 2,4 mm
Toplaagdikte: 0,25 mm

schors
5613

leem
5637

flink
5603

flink
5609

amazone
5626

groots
6368

leem
5639

solid
5645

solid
5646

lava
5702

lava
5704

beton
6334

beton
6337

beton
6338

groots
6360

groots
6364

kastanje
8107

kastanje
8106

kastanje
8105

warm bruin
eiken
8197

kastanjebruin
6097

modern eiken
6020

modern eiken
6021

lava
5704

Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 3,2 mm
Toplaagdikte: 0,35 mm

naturel eiken
8190

bourgondisch
eiken
8075

bourgondisch
eiken
8074

modern eiken
6027

rustiek eiken
7794

kastanje
8105
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Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 3,2 mm
Toplaagdikte: 0,35 mm

klassiek eiken
8196

merbau
6005

klassiek eiken
6094

licht beuken
7865

gestoomd
beuken
8294

warm beuken
8296

fijn eiken
8268

warm eiken
6018

blond eiken
6017

Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 2,4 mm
Toplaagdikte: 0,25 mm

modern eiken
6025

rustiek eiken
7797

bourgondisch
eiken
8077

gestoomd beuken
8294

verfijnd hout
6542

verfijnd hout
6545

vergrijsd hout
6135

vergrijsd hout
6134

rood
eikenhout
6528

chique hout
7400

chique hout
7406

bamboehout
6551

naturel
eikenhout
6524

gerookt
eikenhout
6526

subtiel hout
6536

kastanjehout
6532

robuust hout
6399

robuust hout
6398

klassiek hout
8330
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Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 2,4 mm
Toplaagdikte: 0,25 mm

modern
5809

grijs
6587

duifgrijs
6581

greige
6582

gebroken wit
6589

zwart-wit
6381

streep
7679

modern
5809

lineair
5796

zwart
7363

beige
7360

geweven
5767

geweven
5766
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Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 2,4 mm
Toplaagdikte: 0,25 mm

sierlijk hout
6153

vergrijsd
kastanje
6312

uniek hout
5852

verfijnd hout
6543

elegant eiken
6305

elegant eiken
6307

Breedte: 200/300/400 cm
Dikte: 2,0 mm
Toplaagdikte: 0,20 mm

vergrijsd hout
6133

vergrijsd hout
6141

vergrijsd hout
6131

vergrijsd hout
6140

vergrijsd
kastanje
6313

vergrijsd hout
6138

sierlijk hout
6152

uniek hout
5853

elegant eiken
6306

elegant eiken
6305

verfijnd hout
6549

beton 4
89077

beton 3
89076

beton 2
89075

beton 1
89074

grenen 2
89369

grenen 1
89368

eik 4
89169

eik 12
89149

eik 11
89148

eik 13
89147

eik 8
89131

eik 9
89132

eik 11
89148

29

banen

Breedte: 200/400 cm
Dikte: 2,4 mm
Toplaagdikte: 0,25 mm

skinny pink
7438

beton I
7314

raw denim
7444

pastel denim
7442

green denim
7443

skinny grey
7439

beton II
7315

beton III
7316

elegant new
7376

elegant I
7379

black forest
W66121
(20x120cm)

pure grey
W66304
(28x150cm)

pure barn
W66302
(28x150cm)

pure white
W66301
(28x150cm)

stormy grey
W66124
(40x80cm)

olive wood
W66123
(15x50cm)

aged grey
W66136
(28x150cm)

silver grey
W66137
(28x150cm)

stroken
en tegels

Dikte: 2,0 mm
Toplaagdikte: 0,4 mm

steel
S67428
(40x80cm)

black forest
W66122
(15x50cm)

T
HOLLAND OP Z’ N M OO IS

➵

Mountain Oak
W66162

DUTCH DESIGN 2

T6
VAUNSIEK
4 MKEASTAROTOK
EL
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TIE

8 DE VT WONEN COLLEC

vanaf maart 2014
beschikbaar:
Brochure novilon
pvc stroken en tegels

Breedte: 200/400 cm
Dikte: 2,2 mm
Toplaagdikte: 0,50 mm

tijger
2218

beer
2219

espresso
2505

bruin
2509

ecru
2387

crème
2251

chocolade
2383

mokka
2250

kaki
2389

zwart
2255

linnen
2382

zilver
2388

mist
2515

roet
2500

limoen
2510

aqua
2512

duif
2504

jeans
2511

grijs
2501

muis
2502

rood
2514

oranje
2513

kiezel
2503

greige
2507

mokka
2250

Novilon: kras- en slijtvast // Nederlands fabricaat // Dutch design
// eindeloos te combineren // gemakkelijk schoon te maken //
voldoet in combinatie met een quickfit ondervloer aan de 10 dB
geluidsnorm // 10-15 jaar fabrieksgarantie // voelt comfortabel
aan // ideaal voor vloerverwarming // tot 40 m2 los te leggen //
krult en krimpt niet // watervast // altijd beschikbaar in 4 meter
dus weinig naden //
31

Coral
32

zowel vuil als vocht
blijft buiten de deur.

➵
Coral houdt
vuil buiten!
Kent u dat trotse en plezierige gevoel als u op uw nieuwe
vloer loopt? Er is een manier om het eerste gevoel te
behouden en dit laatste te voorkomen. Uw vloer blijft er
jarenlang schoon en representatief uitzien als u gebruik
maakt van een Coral schoonloopmat.
Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder. Een
schoonloopmat van Coral houdt zowel vuil als vocht buiten
de deur. Door de subtiele, maar ook uitgesproken dessins
en eigentijdse kleuren past de schoonloopmat in ieder
interieur.
Coral is er in verschillende kwaliteiten, kijk voor actuele
informatie op onze website: www.novilon.nl
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Wat we je nog
willen vertellen
Novilon, met het
oog op de toekomst.

Waar is Novilon te zien?

De bijzondere kwaliteit is een van de pijlers van het succes

je het op z’n mooist kunt zien. In de Novilon Gallery in

van Novilon. Novilon wordt namelijk geproduceerd

Coevorden en in het Novilon-paviljoen in de Forbo

volgens de normen van het kwaliteitsborgingsysteem

Expo in Assendelft. Hier kun je ook gratis stalen meenemen.

ISO 9001. Met minder kwaliteit hoef je geen genoegen

Ga naar www.novilon.nl voor de openingstijden.

Voordat je kiest voor Novilon, zijn er twee plaatsen waar

te nemen. Ook op het gebied van milieu neemt Novilon
de vooraanstaande plaats in die je van een marktleider

Novilon Gallery, de Holwert 12, Coevorden.

mag verwachten. Het internationaal erkende ISO

Forbo Expo, Industrieweg 12, Assendelft.

14001-certificaat is daarvan het bewijs. En Novilon blijft
innoveren en verrassen. Met productverbeteringen, met

Waar is Novilon te koop?

collecties, dessins en nieuwe toepassingen. Dus ook in de

Novilon is te koop bij de betere

toekomst kun je op Novilon blijven vertrouwen.

woninginrichter. Een aantal van
deze woninginrichters is Novilon
Marmoleum Coral club partner of dealer, te herkennen
aan dit logo. Novilon Marmoleum Coral Club leden zijn
de beste Novilon-adviseurs van Nederland. Zij staan
garant voor kwaliteit. Deze vakmensen helpen je graag
met adviezen en met de installatie van Novilon. Op
www.novilon.nl kun je zoeken naar een Novilon
Marmoleum Coral club partner of dealer bij jou in de buurt.

Wil je meer weten of wil je
gratis stalen ontvangen?
Wil je nog meer weten over Novilon? Kijk dan eens op
www.novilon.nl of ga direct naar een Novilon Marmoleum
Coral Club partner of dealer bij jou in de buurt. Zij hebben
alle stalen in huis en zijn de aangewezen adviseurs om je te
assisteren bij je keuze. Wil je van de vloer van je keuze een
gratis staal ontvangen of wil je graag weten hoe de vloer
er in een bepaalde ruimte uitziet? Dat kan. Je kunt een
staal aanvragen of onze Forbo vloerplanner raadplegen op
onze site www.novilon.nl. Daar kun je ook terecht met alle
andere vragen.

fusion
solid
5645
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Meest
gestelde vragen
Kan Novilon op de trap
gelegd worden?
Ja, met behulp van trapneusprofielen kan Novilon op de
trap gelegd worden. Deze profielen zijn verkrijgbaar bij de
betere woninginrichter.

Kan Novilon tegen water?
Ja.

Is Novilon geschikt voor
de badkamer?
Alle Novilon-collecties zijn voorzien van Aquagrip.
Dit maakt de vloer stroever.

Is Novilon bestand tegen
bureaustoelwielen?

nova elegant
modern eiken
6020

De collecties Prima, Viva rustiek, Viva hout, Viva steen &
design, Fusion, Vtwonen, Pro, Nova klassiek en Nova elegant

Kan ik Novilon zelf leggen?

zijn ertegen bestand als de vloer verlijmd is.

Als je handig bent, is Novilon zelf te leggen. Het kan tot

De collectie Novilon pvc stroken moet altijd verlijmd

40 m2 los gelegd worden, zonder verlijming. Door de

worden en is ook dan bestand tegen bureaustoelwielen.

brede rollen (tot 4 meter breed) kan het vaak ook naadloos

Hoe zit het met Novilon
en de geluidsreductie?

geplaatst worden. Ook Novilon-stroken kunt u zelf leggen.
Let er wel op dat deze altijd verlijmd moeten worden.
Toch adviseren we om Novilon door een vakman te laten

Novilon-vloeren hebben goede geluiddempende

installeren, om helemaal zeker te zijn van een feilloze

eigenschappen. Als er in jouw appartement eisen worden

afwerking en het mooiste resultaat.

gesteld aan contactgeluidreductie, dan is het advies
een Forbo Quickfit-ondervloersysteem toe te passen.

Heeft Novilon een ondervloer nodig?

Testgegevens zijn beschikbaar op www.novilon.nl bij

Een vlakke ondervloer is noodzakelijk voor een strak

productinformatie.

eindresultaat. Indien nodig wordt je vloer daarom eerst

Is Novilon geschikt voor
vloerverwarming?

geëgaliseerd. Laat je over het hoe, waarom en wanneer
informeren bij de woninginrichter.

de omgevingstemperatuur aanneemt. Novilon is geschikt

Hoe kan ik Novilon het best
onderhouden?

voor toepassing op vloeren die voorzien zijn van elektrische

Om Novilon jarenlang mooi te houden, zijn een goede

en warmwatervloerverwarming, mits de bovenkant van

verzorging en reiniging essentieel. Wij adviseren daarom

de afdekvloer niet warmer wordt dan 28 °C. Bovendien is

Forbo Monel Floorcare te gebruiken. Als je Monel

Novilon ook geschikt voor vloeren die voorzien zijn van

aanbrengt, wordt de vloer meteen beschermd, waardoor

vloerkoeling. In beide gevallen dient Novilon verlijmd te

het vuil zich niet kan hechten en gewoon kan worden

zijn. Ga voor meer informatie naar de woninginrichter.

weggewist. Monel is verkrijgbaar bij de woninginrichter.

Ja. Novilon voelt van zichzelf al warm aan omdat het snel
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vtwonen
beton I
7314
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Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
T 0900 668 45 66
F 075 628 37 71
contact@forbo.com
www.novilon.nl

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet
assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren
en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan
vloeroplossingen beschikt.
Kleuren en dessins van de afgebeelde vloerbedekkingen in deze
brochure kunnen in enige mate afwijken van de werkelijkheid.

Volg ons op:

