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gulv
kan kjk øre 
kin på.”

Vil du ha et vakkekk rt hjh em som samtidig ikke ekk r altfoff r ømtålig? Hvis

du legger inn et Noviloon-gulv, fvv åff r du solid grunn å stå på. Novilon

foff rener nemlig skjk ønnhhet og styrke pkk å en måte som er vanskelkk ig

å overgå.

Uansett om du velgeer et mønster fra kolkk leksjs onene Piso, Scandi-

navia eller Fusion, fåff r du et pent og stilrent gulv som harmonerer

perfeff kt med resten a iv interiøret i ditt hjh em. Samtidig tåler gulvet

svært tøff behandling D. et har delvis sin foff rklaring i noe som vi kaller

Diamond Seal, et sterkt st litesjs ikt av polyuretan som effeffff ktivt beskytter

mot flekkekk r og merkekk r F. rr aktum er at Novilon er så bestandig og har så

høy kvalitet at vi våge å gr i deg 15 års garanti.

Og til tross foff r den faaff ntastiske skk tyrkekk n og bestandigheten er gulvet

dessuten mykt, stille og bg ehagelig varmt å gå på.

Her kan du se nærmmere på Novilon-kolkk leksjs onene og alle de ulikekk

mønstrene og strukturene som du har å velge mellom. Med nye

Novilon kan du på e sn svært prisgunstig måte skape et vakkekk rt hjh em

som tåler hverdagsliv tets prøvelser i mange år fremover.rr



piso

6387 Ruta



6383 Ruta

Tips fra interiørarkitekten:

Med de mer finstemte mønstrene i kolleksjonen Novilon Piso kan  

du skape et rolig og harmonisk grunnlag i et soverom eller lekerom.  

Med de dekorative rutemønstrene skaper du en klassisk hjemmeko-

selig følelse på kjøkkenet eller i gangen som du kan komplettere med 

spennende interiørdetaljer.

Novilon Piso er en kolleksjon som inneholder mønstre av både diskré og leken  
karakter. Det er en kombinasjon av nyskapende og klassisk design som passer i  
moderne hjem, enten ved at de smelter inn i miljøet, eller ved at de skaper en  
spennende kontrast.

I kolleksjonen Novilon Piso finner du unike mønstre som gir 

deg muligheten til å skape både kontraster og harmoni. Du 

får et grunnlag å bygge vakre omgivelser på, og samtidig kan 

du være trygg på at gulvet holder stilen i lang tid fremover. 

For hos Novilon Piso finner du alt det som kjennetegner et 

Novilon-gulv, inkludert den enorme slitestyrken.

Tåler den daglige slitasjen.
Ikke minst på kjøkkenet eller i gangen er det herlig å ha et 

gulv som tåler å skures og skrubbes med vann. Og som ikke 

tar skade av at man drar et møbel over det eller mister noe 

tungt. Novilon Piso er konstruert for å tåle alle hverdagens 

påkjennelser uten å miste farge eller finish.

Lett å vedlikholde og holde ren.
Men Novilon Piso er ikke bare lettstelt. Det er også  

enkelt å legge og finnes i 2-, 3- og 4-meters bredder.  

Du kan enkelt legge gulvet selv med et minimum av skjøter. 

På flater på opptil 20 m² trenger du ikke engang å lime gulvet, 

du kan bare legge det rett på underlaget. Dette belyser en 

annen fordel med Novilon-gulv, nemlig at de er lette å bytte 

ut hvis du har lyst.

Ta med deg prøver fra butikken og utforsk hva Novilon 

Piso kan gjøre for ditt hjem.

Skjønnheten i det klassiske. 
Styrken i det nyskapende.

Novilon Piso
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Designeren forteller. Inspirasjonen til Novilon Piso 

kommer fra det amerikanske 50-tallet, da helt nye ideer 

tok over innen design og interiør. Nå skulle det være 

pastellfarger, neon, kitsch, vinyl og krom. Det skulle 

også være åpen planløsning, moderne kjøkkenmaskiner, 

gigantiske kjøleskap og – selvsagt – rutete gulv.



6508 Patina



6515 Malaga

Tips fra interiørarkitekten:

Novilon Scandinavia kommer i 2-, 3- og 4-meters bredder, og du kan 

med fordel legge det løst på flater på opptil 20 m². Gulvene i kolleksjo-

nen passer på de fleste steder i hjemmet, også i soverom og stue. Bruk 

kontrastfarger og interiørdetaljer til å skape spennende kontraster mot 

gulvets rolige utseende. 

Kolleksjonen Novilon Scandinavia innehol-
der mange av de tidløse mønstrene som 
minner om naturlige materialer og som  
gir hvert rom en påtagelig skjønnhet. Sam-
tidig har gulvene en urokkelig styrke som 
gjør at de tåler de aller fleste påkjennelser 
som et moderne familieliv kan utsette  
dem for.

Mønstrene i kolleksjonen Novilon Scandinavia som etterligner 

stein og tre, gir et svært naturtro inntrykk. Det er blant annet 

takket være at mange av dem har den pregede strukturen 

som er så unik for Novilon. Du kjenner steingulvets ujevn-

heter eller treplankenes fibre. Men til tross for sin likhet med 

naturlige materialer har Novilon Scandinavia avgjørende 

fordeler sammenlignet med dem. I stedet for steingulvets 

hardhet og kulde har du et mykt, varmt og stille gulv. I stedet 

for tregulvets ømtålighet og sprekker har du et slitesterkt og 

lettstelt gulv.

Delikat, slitesterkt – og frihet.
I denne omfattende kolleksjonen som inneholder et stort antall 

varianter, finner du også noen moderne abstrakte motiver. 

Men hvilket mønster du enn velger, så kan du være sikker på 

at du får med deg alle styrker som finnes i et Novilon-gulv. 

Ikke bare skjønnheten og styrken, men også friheten. Da 

mener vi delvis friheten som kommer med at gulvet er lett og 

raskt å legge, men også den friheten som kommer med at No-

vilon-gulv er så prisgunstige. Hvis du til tross for gulvets lange 

levetid skulle få lyst til å bytte, så er ikke det noe problem.

Lån med deg prøver fra butikken og prøv deg frem til et 

nytt hjem.

Skjønnheten i storskogen.  
Styrken i urfjellet.

Novilon Scandinavia
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Designeren forteller. Novilon Scandinavia har sine 

designmessige røtter i den skandinaviske naturen. Mye av 

mønstrene og strukturene er lånt fra skogene og fjellene i 

våre trakter. Den naturlige skjønnheten og styrken i tre og 

stein gir gulvet et tidløst og likevel moderne preg.



6368 Halifax



5997 Vulcan

Tips fra interiørarkitekten: 

Bruk Novilon Fusion til å understreke din personlighet og stil  

på en smakfull, men tydelig måte eller til å skape en moderne  

følelse i hjemmet ditt. Du kan gjerne krydre med sterke farger 

eller uvanlige møbler for å skape dramatikk. 

Novilon Fusion er en kolleksjon som byr på 
15 veldig ulike mønstre. Det de har til felles, 
er en spennende blanding av finstemthet 
og en rå følelse som leder tankene til indu-
strimiljøer og storbyer.

Novilon Fusion er et perfekt grunnlag i et hjem der du vil 

skape en moderne og personlig følelse. De perfekt avstemte 

fargene i gult, grått, sort, brunt i lyse og mørke toner myker 

opp det rustikke inntrykket av motiver som betong, skifer, tre, 

marmorert og ruter. 

Like slitesterkt som behagelig.
Som alltid når det gjelder Novilon-gulv, trenger du ikke å 

tenke på ulempene med de materialene som har vært forbil-

der. Uansett mønster vet du at du får et slitesterkt gulv som er 

lettstelt og ikke følsomt for verken vann, flekker eller riper. Du 

vet også at du takket være baksiden av skum får et gulv som 

er behagelig og mykt å gå på og som demper lyd. Dessuten 

kan du være sikker på at du enkelt kan legge gulvet selv. 

Rullen finnes i 2 og 4 m, noe som gjør den svært tilpasnings-

dyktig. Akkurat som alle Novilon-gulv kan du legge det løst 

på flater på opptil 20 m2, siden beleggets konstruksjon gjør at 

den legger seg godt til rette uten lim. 

En smart løsning.
Og sist men ikke minst får du mye design og funksjon for 

pengene med et gulv fra kolleksjonen Novilon Fusion. Kan et 

gulv bli smartere?

Ta med prøver fra butikken og eksperimenter deg frem til 

ditt nye hjem.

Skjønnheten i finstemte farger. 
Styrken i den rå følelsen.

Novilon Fusion
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Designeren forteller. Novilon Fusion er en kolleksjon 

som smelter sammen mange ulike uttrykk og materialer. 

Felles for alle sammen er den rå følelsen. Inspirasjons-

kildene har vært råmaterialer som stein og tre, men 

også ulike industrielle miljøer.



Forbo Flooring Systems er en del av Forbo 

konsernet, en global markedsleder innen gulv-, 

lim- og transportbåndsystemer. Forbo Flooring 

tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter 

for både prosjekt- og privatmarkedet. 

Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl, parkett, testile 

gulv og inngangsmatter kombinerer funks-

jonalitet, farge og design som gir komplette 

gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.

Beskrivelse
Novilon er et vinylgulv av høyeste kvalitet, spesielt tilpasset for boliger. Den slitesterke 

overflaten gjør gulvet både holdbart og lettstelt. Overflaten er i tillegg forsterket 

med Diamond Seal, et sterkt polyuretansjikt som gir en god beskyttelse mot riper, 

flekker og trykkmerker. Novilon er enkelt å legge og så stabilt at det kan legges løst på 

flater på opptil 20 m2. Baksiden av skum gjør Novilon behagelig og varmt å gå på og 

demper dessuten lyd.

Bruksområder

Tørre rom, for eksempel soverom, stue, gang og kjøkken i boliger, fritidsboliger osv.

Tekniske egenskaper
Hovedsakelig angitt i henhold til Europastandardsystemet for gulvmaterialer (EN). For 

såkalte cushionvinylprodukter er de tekniske kravene samlet i spesifikasjonen EN 653. 

Der angis også de målemetodene som skal brukes. Egnede bruksområder for denne 

typen produkter angis i henhold til EN 685, der disse spesifiseres. Systemet forenkler 

valg av gulv til forskjellige bruksområder: boliger, offentlige miljøer og industrielle 

miljøer. Klassene er basert på bestandighet mot trafikkbelastning. Novilon Scandinavia 

oppfyller de generelle kravene i henhold til EN 653 og oppnår klasse 23 og klasse 31 i 

henhold til EN 685. Dette innebærer at Novilon egner seg for stor trafikk i boligmiljøer 

og for lettere trafikk i offentlig miljøer.

For hhv. 2 m og 3 m bredde legges hhv. 2 og 3 til som siste siffer i fargenummeret.

Bruk i første omgang tilstrekkelig rullbredde for å unngå skjøting. Hvis skjøting

blir nødvendig, må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten.

Forbo Flooring AS

Hagaløkkveien 7, 1383 Asker

Tlf. 66 77 12 00

E-post: info.norway@forbo.com

www.forbo-flooring.no

Av trykk- og produksjonstekniske grunner kan det forekomme avvik mellom 

prøvemateriale/-trykk og levert vare.

*  Om leggingen er bredere enn 2 meter benyttes en rull med enten 3 eller 4 meter for å unngå 

skjøter er nødvendig må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten. 

*  Om leggingen er bredere enn 2 meter benyttes en rull med 4 meter for å unngå skjøter. Om 

skjøting er nødvendig må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten. 

* Tilgjengelig i kun 2 og 4 meters bredde

Dimensioner

Novilon Målt ifølge

Rullängd 30 m EN 426

Rullbredd 2, 3 och 4 m EN 426

Totaltjocklek 2,4 mm EN 428

Tjocklek slitskikt 0,25 mm EN 429

Ytbehandling PUR, Diamond Seal

Vikt 1,85 kg/m2 EN 430

Piso mønsterrapporter

Fargenummer Navn Mønsterrapport mm Endesnus

7314 Pumice 0 x 0 Ja

7315 Pumice 0 x 0 Ja

7316 Pumice 0 x 0 Ja

5794 Fibra 0 x 0 Ja

5796 Fibra 0 x 0 Ja

6381 Ruta 500 x 500 Nei

6382* Ruta 500 x 500 Nei

6383* Ruta 500 x 500 Nei

6384* Ruta 500 x 500 Nei

6386* Ruta 500 x 500 Nei

6387* Ruta 500 x 500 Nei

Scandinavia mønsterrapporter

Fargenummer Navn Mønsterrapport mm Endesnus

5841 Picea 200 x 125 Nei

6185 Sao Paolo 200 x 100 Nei

6532 Juglans 200 x 100 Nei

6542 Oscuro 200 x 200 Nei

6598 Carros 200 x 143 Nei

7406 Pamplona 200 x 100 Nei

7598 Virginia 200 x 200 Nei

7599 Virginia 200 x 200 Nei

7608 Macon 200 x 500 Nei

7646 Castello 200 x 167 Nei

8330 Donau 200 x 67 Nei

8477 Pine 200 x 200 Nei

8599 Pine 200 x 200 Nei

6110 Tarragona 167 x 167 Nei

6111 Tarragona 167 x 167 Nei

6112 Tarragona 167 x 167 Nei

6119 Tarragona 167 x 167 Nei

7451 Tarragona 167 x 167 Nei

6122 Montana 1500 x 1000 Nei

6381 Ruta 500 x 500 Nei

6387 Ruta 500 x 500 Nei

6507* Patina 375 x 250 Nei

6508* Patina 375 x 250 Nei

6513 Malaga 250 x 250 Nei

6514 Malaga 250 x 250 Nei

6515 Malaga 250 x 250 Nei

5784 Romance 1500 x 1000 Nei

5884 Facade 0 x 0 Ja

5887 Facade 0 x 0 Ja

6587 Bassano 0 x 0 Ja

6588 Bassano 0 x 0 Ja

5903 Vicenza 0 x 0 Ja

7363 Vicenza 0 x 0 Ja

7502 Vicenza 0 x 0 Ja

7503 Vicenza 0 x 0 Ja

8523 Vicenza 0 x 0 Ja

Fusion mønsterrapporter

Fargenummer Navn Mønsterrapport mm Endesnus

5752 Dodona 200 x 200 Nei

5757 Dodona 200 x 200 Nei

6334 Concrete 0 Ja

6337 Concrete 0 Ja

6360 Halifax 250 x 250 Nei

6364 Halifax 250 x 250 Nei

6368 Halifax 250 x 250 Nei

5995 Vulcan 500 x 500 Nei

5996 Vulcan 500 x 500 Nei

5997 Vulcan 500 x 500 Nei

5964 Juprama 600 x 600 Nei

5966 Juprama 600 x 600 Nei

5968 Juprama 600 x 600 Nei

5702 Lava 0 Ja

5704 Lava 0 Ja
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